ที่ ทป. 012/2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

การยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ได้เ รี ย นให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก ท่ า นทราบว่า บริ ษ ัท มี ค วามจ าเป็ น

ต้องเลื่อ นวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรัชดา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค
ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร 10310 ออกไปก่ อ น เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของไวรั ส โควิ ด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย ตามรายละเอี ย ดสารสนเทศที่ เ ปิ ดเผยต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น บริ ษทั ขอเรี ยนว่า จากการติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยอย่าง
ใกล้ชิด และรัฐบาลได้มีการงดจัดกิ จกรรมที่มีการชุมนุมของคนจานวนมาก และอาจทาให้มีความเสี่ ยงสู งในการแพร่ ระบาดของโรค
ดังกล่าว ตามมติที่ประชุม ศูนย์บริ หารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรื อ ศบค. ในการขยาย
พรก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน คือ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติ ดังนี้
ให้ ย กเลิ ก วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 (Record Date)
เดิมกาหนดไว้ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณากาหนดวัน และวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์ดีข้ ึนและเหมาะสมจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบต่อไป
ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ และ บริ ษทั ได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
บริ ษทั ขออภัยท่านผูถ้ ือหุ ้นมา ณ ที่น้ ี เป็ นอย่างสู ง ที่ตอ้ งยกเลิกวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม
สามัญผูถ้ ือ หุ ้น ประจาปี 2563 เดิ ม (Record Date) อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะติ ดตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่ กฎหมายกาหนดให้ทาได้ เพื่อจัดให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็ วต่อไป
จึงขอเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ กิจ จรัญวาศน์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

