ที่ สลน. 080/2563
วันที่ 10 เมษายน 2563
เรื่ อง

การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท’’) ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ ว และตามที่ได้ แจ้ ง
เปลี่ยนสถานที่จดั การประชุมเป็ น สํานักงานและโรงงาน บริ ษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ห้ องประชุม 3 อาคาร 6 ชัน้ 3 บริ ษัท
ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 (อ้ างอิง สลน. 070/2563)
ตามที่ได้ สง่ จดหมายไปยังผู้ถือหุ้นแล้ วนัน้
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ ระบาด
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่ มกระจายในวงกว้ างมากขึ ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ ขอความร่ วมมือเอกชนให้ พิจารณาถึงความ
จําเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุม่ กันของคนหมู่มาก ซึง่ มีความเสี่ยงที่จะทําให้ การแพร่ระบาดเกิดขึ ้นและ
กระจายสู่บุคคลทัว่ ไปโดยง่าย ตามประกาศสถานการณ์ ฉกุ เฉินในทุกเขตท้ องที่ทวั่ ราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
และข้ อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)
และประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ องสัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และตามประกาศ
หัวหน้าผู้รับผิ ดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิ นในส่วนที ่เกี ่ยวกับความมัน่ คง เรื ่ องการห้ามการชุมนุม การทํ ากิ จกรรม
การมัว่ สุม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ซึง่ บริ ษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ าย และมี
ความกังวลว่า การจัด ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ในเวลานี อ้ าจเป็ นการเพิ่ม ความเสี่ ย งในการกระจายของโรคมากขึน้ อี กทัง้
คาดการณ์ได้ ยากว่า สถานการณ์ในระยะต่อไปจะเป็ นอย่างไร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้ พิจารณาและคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ
อย่างรอบคอบและรอบด้ านแล้ วจึงมีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
1. ให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปก่อนแบบไม่มีกําหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่กําหนดไว้ เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. โดยยกเลิก
วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดิมคือวันที่ 12 มีนาคม 2563
ทัง้ นี ้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ
และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปั นผล
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2562 สําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็ นเงิน 169,002,411.50 บาท และจ่ายให้ ห้ นุ บุริมสิทธิใน
้ ้น 172,798,887 บาท หรื อคิดเป็ นการ
อัตราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็ นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ

จ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 49.52 ของกําไรสุทธิประจําปี ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเดิมของบริ ษัทไม่
้ ้การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น เฉพาะผู้มี
เกินร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิประจําปี ทังนี
สิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั น
ผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
อนึ่ง เพื่อให้ สอดคล้ องกับความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เคย
แจ้ งผู้ถือหุ้นไว้ แล้ วว่าคณะกรรมการบริ ษัทมีความประสงค์จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ บริ ษัทกํ าหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล จากเดิ ม ไม่เกิ นร้อยละ 50 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี เป็ น ไม่เกิ นร้อยละ 70 ของกํ าไร
สุ ท ธิ ป ระจํ า ปี แต่ เ นื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื อ้ ไวรั ส โคโรนา 2019 (“COVID-19”)
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจาก
การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกําหนด
ฉะนัน้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึน้ ใหม่ คณะกรรมการบริ ษัทจะได้ เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ตามยอดคงเหลือเงิน
ปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงิน 33,800,482.30 บาท และจ่ายเพิ่ม
้ ้น 34,320,000 บาท
ให้ ห้ นุ บุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัทตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลจะแจ้ งให้ ทราบภายหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
ดังนัน้ กล่าวโดยรวมว่าบริ ษัทได้ ดําเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและเงินปั นผลที่จะจ่ายในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ ้นใหม่ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ดังนี ้คือ หุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็ น
เงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้ ห้ นุ บุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็ นเงิน 4,315,993.20 บาท
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 207,118,887 บาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 59.35 ของกําไรสุทธิ ประจําปี ซึ่ง
สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทใหม่ เป็ น ไม่เกิ นร้อยละ 70 ของกําไรสุทธิ ประจํ าปี
บริ ษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้ งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี ้ด้ วย ทังนี
้ ้บริ ษัทจะติดตามสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วยวิธีการอื่นใดที่
กฎหมายกําหนดให้ ทําได้ เพื่อจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สํานักเลขานุการบริ ษัท
โทร. 02-5330450 ต่อ 638

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)
กรรมการและผู้จดั การใหญ่

