ที่ 074/2563
วันที่ 9 เมษายน 2563
เรื่ อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่ งมีการแพร่ ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และกระจาย
ในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักร ณ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ ฉุก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุ ง เทพมหานคร เรื่ อง สั่งปิ ดสถานที่ เ ป็ น
การชัว่ คราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่ วมมือให้พิจารณาถึงความจําเป็ นในการจัด
กิจกรรมที่มีลกั ษณะของการรวมกลุ่มคนเป็ นจํานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะทําให้การแพร่ ระบาดเกิดขึ้น
และกระจายสู่บุคคลทัว่ ไปโดยง่าย
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 26) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั ิดงั นี้
1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษทั ออกไปก่อนโดยไม่มีกาํ หนด โดย
ยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมถึง สถานที่ประชุม
วาระการประชุ ม สามัญผูถ้ ือหุ้น และวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่ มีสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้ งที่ 69 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที่
7 พฤษภาคม 2563 และกํา หนดจ่ า ยในวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยบริ ษ ัท ฯ จะจัด ให้มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาวันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นเพื่อสิ ทธิ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นวาระ
การประชุม และวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ใหม่

2. มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากจํานวนหุ้น 330,000,000
หุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 330,000,000.- บาท โดยการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในครั้ งนี้ เมื่ อรวมกับการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลเมื่ อ วัน ที่ 11 ธั น วาคม 2562 ในอัต ราหุ้ น ละ 0.60 บาท เป็ นเงิ น ทั้ ง สิ้ น
198,000,000.- บาท รวมเป็ นจ่ายปั นผลทั้งสิ้ นในอัตราหุ ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมของกิจการ
ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
ตามที่ ป รากฎรายชื่ อ ณ วัน กํา หนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล ในวัน ที่ 23 เมษายน 2563
และกําหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริ ษทั จะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจํา
ปี 2562 อีก
ทั้งนี้ การเลื่ อนประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2563 ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั อย่างมีนัยสําคัญ โดยบริ ษทั ฯ จะติ ดตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา
2019 หรื อ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ต่อไปโดยเร็ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
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