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เรื่อง

การเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563 เป็นห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์
56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมี
การแพร่ ร ะบาดเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและกระจายในวงกว้ า งมากขึ้ น ประกอบกั บ รั ฐ บาลได้ มี ป ระกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร
(ฉบั บ ที่ 4) ลงวั น ที่ 27 มี น าคม 2563 เรื่ อ งการสั่ ง ปิ ด สถานที่ เ ป็ น การชั่ ว คราว รวมถึ ง ประกาศหั ว หน้ า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุ กเฉินฯ ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องห้ามการชุมนุม, การทากิจกรรม
และการมั่วสุมเพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่างๆ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคานึงถึงประเด็น
ต่างๆ อย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติดงั ต่อไปนี้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 จากเดิมที่กาหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน
2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ออกไปก่อนจนกกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจึงจะแจ้ง
กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ใหม่ โดยการเลื่อนประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ตามเดิม คือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 และหากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2
เดือนนับแต่วันกาหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณายกเลิกวันกาหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบต่อไป
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาปี โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลใน
อัตราหุ้ นละ 0.075 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้น 19,159,705 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าว มาจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ มีการเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ใหม่ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจาปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อ เป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้ถือหุ้นจาก
การเลื่ อนการประชุมสามัญ ผู ถือหุ้ นประจาปี 2563 ของบริษัท ฯ ออกไปโดยไม่มีกาหนด ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.075 บาทในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่
จ่ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจานวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ
0.205 บาท ซึ่งเป็น การจ่ายจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอ
จ่ายเงินเงินปันผลประจาปี 2562 อีก
บริ ษัท ฯ ขออภัย ท่านผู้ ถือหุ้ นทุก ท่านที่แ จ้ งเลื่ อนการประชุม สามัญ ผู้ ถือหุ้ น ประจาปี 2563 อย่ าง
กระทันหันและไม่มีกาหนด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
__________________________
(นายเสริมคุณ คุณาวงศ์)
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