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ท่ี BRR 012/2563  
 
 วนัท่ี 27 มีนำคม 2563  
 
เร่ือง   แจง้กำรเล่ือนประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 โดยยกเลิกวนัประชุมและวำระกำรประชุมสำมญั 

ผูถื้อหุน้วนัศุกร์ท่ี 24 เมษำยน 2563 (แกไ้ข) 

เรียน   กรรมกำรและผูจ้ดักำร  
  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  
 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั น ้ ำตำลบุรีรัมย ์จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ไดม้ีมติก  ำหนดวนัประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องอโนมำ 2-3 ชั้น 3 โรงแรม อโนมำ 
กรุงเทพ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัไดเ้ผยแพร่ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้นั้น 

 เน่ืองจำกปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“COVID-19”)  
ในประเทศไทยมีกำรแพร่ระบำดเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง บริษทัฯ ไดติ้ดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดดงักล่ำว 
อย่ำงใกลชิ้ดมำโดยตลอดประกอบกับรัฐบำลได้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและได้ขอควำมร่วมมือเอกชน  
ในหลำยช่องทำง และให้พิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกำรรวมกลุ่มกันของคนจ ำนวนมำก
ซ่ึงเป็นโอกำสท่ีท ำใหก้ำรแพร่ระบำดเกิดข้ึนและกระจำยสู่บุคคลทัว่ไปไดโ้ดยง่ำย 

 ด้วยเหตุดังกล่ำวท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อว ันอังคำรท่ี 24 มีนำคม 2563 ได้
มอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีอ  ำนำจในกำรพิจำรณำเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงสถำนท่ีประชุม ในกรณีท่ีมี
เหตุจ  ำเป็นและใหพ้ิจำรณำและค ำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ อยำ่งรอบดำ้น นอกจำกนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำหำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งเล่ือนประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นดงักล่ำวจะไม่กระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัอยำ่งมีนัยส ำคญั และคณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมและวนัประชุมสำมญั 
ผูถื้อหุ้น  รวมทั้ งก  ำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ข้ึนใหม่ 
เมื่อสถำนกำรณ์คล่ีคลำยและมีควำมเหมำะสม 
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 ในกำรน้ี ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดพ้ิจำรณำถึงเหตุจ ำเป็นในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดดงักล่ำวแลว้ 
จึงขอเล่ือนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ท่ีก  ำหนดจดัข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 24 เมษำยน 2563 ออกไป โดยไม่
มีก  ำหนดระยะเวลำ รวมทั้งกำรยกเลิกวำระกำรประชุม และวนั Record Date ในวนัท่ี 16 มีนำคม 2563 เพื่อก  ำหนด
รำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 บริษัทฯ ขออภัยท่ำนผู ้ถือหุ้นท่ีแจ้งเล่ือนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 โดยจะติดตำม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อยำ่งใกลชิ้ด รวมทั้งพิจำรณำจำกประกำศกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข และมำตรกำรอ่ืนของภำครัฐเป็นส ำคญั รวมถึงกำรพิจำรณำทำงเลือกในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดท่ีกฎหมำยก ำหนดใหท้ ำได ้เพื่อจดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ต่อไปโดยเร็ว 

 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ  
 
                                                                                                                ขอแสดงควำมนบัถือ  
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