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27 มีนาคม 2563
ที่

KIAT 05/2563

เรื่ อง

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรียน

บริ ษทั เกี ยรติ ธนาขนส่ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ทราบว่า ตามที่ บริ ษทั จะจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟิ นิกซ์ 6 อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น
ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมี
การแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและเริ่ มกระจายในวงกว้างมากขึ้ น ประกอบกับรั ฐบาลได้ขอความร่ วมมือ
เอกชนให้พิจารณาความจาเป็ นในการจัดกิ จกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก รวมทั้งทางศูนย์
การแสดงสิ นค้าและการประชุมที่บริ ษทั จะใช้เป็ นสถานที่ในการประชุ มไม่สามารถให้บริ การได้ตามประกาศของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่ งบริ ษทั มีความห่ วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย และ
มีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ใน เวลานี้อาจเป็ นการเพิม่ ความเสี่ ยงในการกระจายของโรคมากขึ้น อีก
ทั้งคาดการณ์ได้ยากว่าสถานการณ์ในระยะต่อไปจะเป็ นอย่างไร
ด้วยเหตุดงั กล่าว ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคานึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมตั ิดงั นี้
1. มีมติอนุมตั ิให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกาหนดวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ในวันที่ 8 เมษายน 2563 แต่ยงั คงวาระการประชุ มและวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้ในวันที่ 10
มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การพิจารณากาหนดวัน
และสถานที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ใหม่ให้ไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 แต่หากสถานการณ์โดยรวม
ยังไม่คลี่ คลาย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง และจะแจ้งให้ท่านทราบในทันที ทั้งนี้ การ
เลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
2. มีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการครึ่ งปี หลัง 2562 จากกาไรสุ ทธิ ตามงบเฉพาะ
กิจการ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท
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ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล ตามที่
ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record
Date) โดยกาหนดวันจ่ายปั นผลในวันที่ 16 เมษายน 2563
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอให้ที่
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ ม ตั ิ เพื่อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นกับผูถ้ ื อหุ ้นจากการเลื่ อนการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ออกไปก่อนโดยไม่มีกาหนด ซึ่ งการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลใน
อัตรา หุ ้นละ 0.03 บาท รอบนี้ เมื่ อรวมกับการจ่ายเงิ นปั นระหว่างกาลงวดครึ่ งปี แรกของปี 2562 ที่
คณะกรรมการ มีมติอนุมตั ิเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท แล้ว เป็ นจานวนเงิ น
ปั นผลรวมอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท เป็ นการจ่ายจากกาไรของบริ ษทั ทั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่
เสนอจ่ า ยเงิ นปั นผลประจาปี 2562 อี ก โดยมอบอานาจให้ก รรมการผู จ้ ดั การท าการแก้ไ ขวาระที่
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

___________________________________
(นางสาวมินตรา มนต์เสรี นุสรณ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

