ที่ APURE 008/2563
วันที่ 3 เมษายน 2563
เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

แจ้งมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 และอนุ มตั ิ
โครงการซื้ อหุน้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน

ตามที่ บริ ษทั อกริ เ พี ย ว โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) ได้มีการจัด ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้
1. ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ให้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563
เวลา 14.30 น. น. ณ ห้องซากุระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิ ต้ ี เลขที่ 2 ซอยสุ ขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่ เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
อันเนื่ องด้วย บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่ งมีการแพร่ ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุ นแรงมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความ
ร่ วมมือมายังทุกภาคส่ วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีการ
จัดเตรี ยมมาตรการรองรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ จะมาร่ วมประชุมแล้วก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ
ควบคุ มและลดความเสี่ ยงลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19
ยังคงมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ทุกขณะทาให้ยากต่ อการคาดการณ์ ถึงแนวโน้ม ประเด็นความเสี่ ยงและความ
ปลอดภัยในสุ ขภาพอนามัยของผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั หากบริ ษทั ยังคงจัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามกาหนดการเดิม
จากเหตุ ผ ลและความจาเป็ นดังกล่ าวข้า งต้น ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวันที่ 3
เมษายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาและคานึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิ
ดังนี้
-

ให้เ ลื่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นออกไปก่ อน โดยยกเลิ กกาหนดวันประชุ มที่ กาหนดไว้วนั ที่ 29
เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. รวมถึง สถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 และ
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม
2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณากาหนดวันประชุ มและระเบียบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
รวมทั้งวันกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความ
เหมาะสม และจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบต่ อไป อนึ่ ง การเลื่ อนประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าว จะไม่
กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

บริ ษทั ฯ ขออภัยท่านผูถ้ ือหุ น้ เป็ นอย่างสู ง ที่ ตอ้ งเลื่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ อย่างกระทันหัน ตาม
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ เพื่อจัดให้
มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็ วต่อไป
2. อนุมตั ิโครงการซื้ อหุน้ คืน (Treasury Stock) เพื่อบริ หารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 61 ล้านบาท และจานวน
หุน้ ที่จะซื้ อคืนประมาณร้อยละ 9.39 ของหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเข้าซื้ อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
กาหนดระยะเวลาซื้ อคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดตามที่
ปรากฏในแบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้ อหุน้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิ นีมาศ โสตภิภาพนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

