วันที่ 16 เมษายน 2563
เรื่ อง

การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 การอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชี สาหรับงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม IRIS โรงแรมวีว่า การ์ เด้ น เซอร์ วิส เรสซิเดนซ์ เลขที่ 1988 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ต้องพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 นัน้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็ นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปั จจุบนั ยังคงมีแนวโน้ มการแพร่ระบาดที่รวดเร็ วในประเทศไทย โดยมีจานวนผู้ติด
เชื ้อเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมีการกระจายไปในวงกว้ างมากขึ ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ มีประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุก
เขตท้ องที่ทวั่ ราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และขอความร่ วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวกัน
ของคนหมูม่ ากเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดไปในวงกว้ าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีความห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ า
ร่ วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน และมีการติดตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ ชิดมาโดยตลอด โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้ พิจารณาโดยคานึงถึงประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้ านดีแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริ ษัทออกไป โดยยกเลิกกาหนดวันประชุม และ
ระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 และให้ เลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทังยกเลิ
้
กวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการ
เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (Record Date) ที่เดิมได้ กาหนดในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทังนี
้ ้การเลือ่ นประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ รวมทังสิ
้ ทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปั นผล
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณากาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 รวมทังวั
้ น
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมขึ ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง และบริ ษัทจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0306 บาท (จ่ายจากกาไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.0043 บาทต่อ
หุ้น และจ่ายจากกาไรสุทธิ ส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.0263 บาทต่อหุ้น) คิดเป็ นเงิน 24,480,000 บาท ซึง่ เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล

ตามที่ปรากฏ ณ วันกาหนดสิทธิ (Record Date) เดิม คือวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันกาหนดสิทธิเดิมที่บริ ษัทเคยได้ แจ้ ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว และจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการจ่ายเงินปั นผลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2562 เพื่อมิให้ สิทธิในการรับเงินปั นผลของผู้ถือหุ้นต้ องได้ รับผลกระทบจากการเลือ่ นกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนัน้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ที่จะจัดขึ ้นต่อไปในภายหลังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 อีก
3. อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี สาหรับงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด ได้ แก่ 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
7147 และ/หรื อ 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรื อ 3. นางสาวเขมนันท์ ใจ
ชื ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 มีอานาจในการเข้ าทาการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท สาหรับงวดไตรมาสที่
1 ปี 2563 สิ ้นสุดวัน ที่ 31 มีน าคม 2563 เพื่ อให้ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลและการน าส่งงบการเงิ น ต่อ ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่ง
ประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบให้ แต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะดาเนินการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายดังกล่าว เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่จะจัดขึ ้นในภายหลัง เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
บริ ษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี ้เป็ นอย่า งสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้อย่างกะทันหันตาม
เหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่าง
ใกล้ ชิด โดยพิจารณาจากประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็ นสาคัญ เพื่อ
จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็ วต่อไป เมื่อสถานการณ์เหมาะสมแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิชยั แสงวงศ์กิจ)
กรรมการผู้จดั การ

