วันที 27 มีนาคม 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื อง

แจ้งเลื อนประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี ครั งที 1/2563 และการอนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่างกาล

ตามที บริ ษทั บริ ษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ได้กาํ หนดการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ้ น ประจํา ปี 2563 ในวัน ที 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น . ณ ห้อ งแอมเบอร์ 1 ชัน 5 โรงแรม
ริ ชมอนด์ ถนนรัตนาธิ เบศร์ จังหวัดนนทบุรี นัน
เนื องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความ
รุ นแรงขึนอย่างต่อเนือง โดยได้พบจํานวนผูป้ ่ วยจากการติดเชื อเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว รวมทังกระจายไป
ในวงกว้าง อีกทัง รัฐบาลได้ขอความร่ วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจําเป็ นในการจัดกิ จกรรมทีมี
ลักษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก เพือลดความเสี ยงในการแพร่ ระบาด บริ ษทั ฯมีความห่ วงใยต่อ
สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูท้ ีจะเข้าร่ วมประชุ มและพนักงานทุกท่าน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็ น ว่า แม้บริ ษทั ฯจะจัดให้มี มาตรการทีดี ในการรองรับ การมาร่ วมประชุ ม
อย่างครบถ้วนตามมาตรการของภาครัฐแล้วก็ตาม ไม่อาจรั บรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี ยงลงได้
จากเหตุ ผ ลและความจํา เป็ นดั ง กล่ า วข้า งต้น ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ครั งที 2/2563 เมื อ
วันที 27 มี น าคม 2563 ได้พิจ ารณาโดยคํานึ งถึ งประเด็น สําคัญที เกี ยวข้องต่ างๆ อย่างรอบคอบแล้ว
จึงมีมติ ดังนี
1.

อนุมตั ิการเลือนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯ ออกไปไม่มีกาํ หนด จนกว่า
สถานการณ์จะคลีคลาย และมีความเหมาะสม โดยขอยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี 2563 ทีกําหนดไว้เดิมในวันที 7 เมษายน 2563 แต่ยงั คงใช้วนั รวบรวมรายชือผูถ้ ือหุน้
เพือสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ตามเดิม คือวันที 16 มีนาคม 2563
ทังนี การเลือนวันประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
รวมทัง สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ในการรับเงินปันผล

2.

อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริ ษทั ฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่าย ทังสิ น 107,621,046.80 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว
จะจ่ายจากกําไรสุ ทธิ จากผลการดําเนินงานปี 2562 และกําไรสะสมของบริ ษทั ฯ

3.........อนุมตั ิเปลียนแปลงกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รับเงินปันผล ( Record Date) และกําหนด
วันจ่ายเงินปั นผล มีรายละเอียดดังนี
เดิม
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล ( Record Date) ในวันที 20 เมษายน 2563 และ
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันที 27 เมษายน 2563
เปลียนแปลงใหม่
กําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล ( Record Date) ในวันที 13 เมษายน 2563 และ
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันที 24 เมษายน 2563
การที คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล แทนการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจําปี ตามทีจะเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น พิจารณาอนุมตั ิ นัน เพือลดผลกระทบทีอาจเกิ ดขึน
กับ ผู้ถื อ หุ ้ น จากการเลื อนการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯออกไปโดยไม่ มี ก ํา หนด ทังนี
คณะกรรมการจะไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก และจะรายงานต่อทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพือรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป
บริ ษทั ฯ ต้องขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ มา ณ ทีนี ทีต้องเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครังนี
อย่างกะทันหัน ตามเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯจะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชือไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกอืนใดทีเหมาะสมในการจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ให้สอดคล้องตามทีกฎหมายกําหนดโดยเร็ วต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

