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14 เมษายน 2563
เรื่อง

การเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 15 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทอินเตอร์ไฮด จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่
15 ในวันจันทร์ท่ี 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมจากเดิมเป็ น ณ ห้องประชุมของ
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) 678 ซอย T.J.C ถนนสุขุมวิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 10280 และได้แจ้งมาตรการจัดการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ไปก่อนหน้านี ้
จากประกาศหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่ นคง เรื่องห้ามชุมนุม
การทากิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อเป็ นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติด เชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มิให้ขยายไปในวงกว้าง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 13 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯสมควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างเต็มที่ และเป็ นการแสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติ ดังนี ้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 15 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมและวาระ
การประชุม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการเลื่อนการประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุ้นดังกล่ าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครืออย่างมีนัยสาคัญ ทั้งนี ้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม คณะกรรมการ บริษัทฯ จะ
พิจารณากาหนดวันประชุมและวาระการประชุม รวมทัง้ วันกาหนดสิทธิผถู้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 15 ขึน้ ใหม่ และจะได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบต่อไป
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท (สิบสตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 59.28 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร เป็ นกาไรที่
เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้รบั เงินปั น
ผลสามารถขอเครดิตภาษีได้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผถุ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั น
ผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผุถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งเป็ นวัน
กาหนดสิทธิเดิม ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่
เคยแจ้งผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รอบนีเ้ มื่อรวมกับการเงิน
ปั นผลงวดครัง้ ปี แรกของปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุน้
ละ 0.15 บาทแล้ว เป็ นจานวนเงินปั นผลรวมอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นการจ่ายจากกาไรของบริษัททัง้ ปี
2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
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3. กาหนดเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลใหม่ ตามมติ คณะกรรมการบริษัทฯ 1/2563 ครัง้ ที่ใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เดิมเป็ นวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวันการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยกาหนดจ่ายให้เร็วขึน้
เป็ นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ินนั้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจะเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกาหนด โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่
ให้อ านาคคณะกรรมการบริษั ท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลได้ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวทางตามหนัง สื อ ของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ท่ี กตล. จท.1(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่องการจัดประชุม
สามัญประจาปี ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาCOVID(-19) และ
FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี (ประชุมAGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา2019(COVID-19) จัดทา โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) ต้องขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้
ที่ 15 ในครัง้ นีอ้ ย่างกะทันหันด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะติดตามสถานการณ์ การระบาดของ
COVID–19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)

