ที่ AIS-CP 012/2563
25 มีนาคม 2563
เรื่ อง มติคณะกรรมการบริษัทให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 มีนาคม 2563 และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิส จํ ากัด (มหาชน) (AIS) มี มติในการประชุมเมื่ อวัน ที่ 6
กุมภาพันธ์ 2563 ให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทา
ราแกรนด์ เซ็ น ทรั ล พลาซาลาดพร้ าว ห้ องวิ ภ าวดี บ อลลู ม ชั น้ ล็ อ บบี ้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น เขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงิน
ปั นผล (Record date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงกําหนดระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ แจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วนัน้
เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีรายงานผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นวงกว้ าง ประกอบกับภาครัฐได้ ขอความร่ วมมือภาคเอกชนให้ พิจารณาความจําเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มี
ลักษณะเป็ นการรวมกลุม่ กัน ซึง่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทได้ พิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่
ละสัปดาห์ถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกฝ่ าย โดยแม้ ว่าบริ ษัทจะมีการจัดเตรี ยม
มาตรการที่เข้ มงวดในการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่ วมประชุม แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่
แน่นอน บริ ษัทเห็นว่ามาตรการที่จดั เตรี ยมไว้ อาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ เพียงพอต่อสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ ้น ด้ วย
เหตุนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงได้ พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้ านและมีมติ
อนุมตั ิ ดังนี ้
1. ให้ เ ลื่อ นการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2563 ออกไปก่ อ น โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่ได้ กําหนดไว้ เดิมในวันที่ 30 มีนาคม 2563 รวมทังให้
้ ยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
บริ ษัทจะพิจารณากําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทังวั
้ นกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมขึ ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
2. อนุ ม ัต ิก ารจ่ ายเงิน ปั น ผลระหว่ างกาลทดแทนการเสนอจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี ต่ อ ที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ้น
โดยจ่ายจากกําไรของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่เคยเสนอไว้ เดิมหุ้นละ 3.56 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
10,584 ล้ านบาท โดยยังคงวันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิ รับเงินปั น ผล (record date) และวันจ่ายเงินปั น ผลเดิมที่

คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเมื่อการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้ งผู้ถือหุ้นไว้ แล้ วเพื่อไม่ให้ กระทบสิทธิของผู้
ถือหุ้น ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั น
ผลที่ได้ รวบรวมไว้ แล้ วในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน 2563
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามที่จะเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ินนั ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกําหนด ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 3.56 บาทรอบนี ้เมื่อรวมกับการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี แรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติแล้ วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ
3.78 บาท รวมเป็ น การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราหุ้น ละ 7.34 บาท เป็ น การจ่ า ยจากกํ า ไรของบริ ษั ท ทัง้ ปี 2562 ดัง นัน้
คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้ งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกําหนด
วันใหม่ และขอเรี ยนให้ ทราบว่า การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมี
นัยสําคัญ รวมทังสิ
้ ทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปั นผล ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่าง
ใกล้ ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็ นสําคัญ เพื่อจัด
ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ โดยเร็ว และจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

