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เรื่อง

การเลือ่ นการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 และการอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ไดมีมติกําหนดวันประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26
ตั้งอยูที่ เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และแจงเปลี่ยน
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น สามั ญ ประจํ า ป 2563 เป น อาคารอิ ตั ล ไทย ทาวเวอร ชั้ น 24 ตั้ ง อยู ที่ เลขที่
2034/100-107 อาคารอิ ตั ล ไทย ทาวเวอร ชั้ น ที่ 23-24 ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม แขวงบางกะป เขตหว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ตามที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการ
แพรระบาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และกระจายในวงกวางมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุก
เขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ .ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ ขอกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราช
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน พ .ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 หามบุคคลใดทั่ ว
ราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหวางเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุงขึ้น และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง
สั่งปด สถานที่ เป น การชั่วคราว (ฉบั บ ที่ 4) ณ วัน ที่ 27 มี น าคม 2563 และประกาศหั วหน าผูรับ ผิด ชอบในการแกไข
สถานการณฉุกเฉินในสวนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องการหามชุมนุม การทํากิจกรรม การมั่วสุม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563
ที่กําหนดหามการชุมนุม การทํากิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงตอการแพรเชื้อโรค หรือการกระทําอันเปนการ
ฉวยโอกาสซ้ําเติมความเดือดรอนของประชาชน หรือการกลั่นแกลงเพื่อแพรเชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งบริษัท
ไดมีการติดตามสถานการณ การแพรระบาดอยางใกลชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลวาการจัดประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปในเวลานี้ แมบริษัทจะจัดเตรียมมาตรการรับมือเพียงใดก็อาจไมสามารถลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดไดอยาง
เพียงพอ ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนเหตุการณที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไมอาจคาดการณไดวาจะเปนอยางไร
ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ไดพิจารณาโดยคํานึงถึง
ประเด็นตางๆ อยางรอบดานแลวจึงมีมติดังตอไปนี้
1. ใหเลื่อนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 จากเดิมที่กําหนดไวในวันจันทรที่ 27 เมษายน 2563
เวลา 14.00 น. อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้น 24 ตั้งอยูที่ เลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร ชั้นที่ 23-24
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ออกไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย จึงจะแจง
กําหนดวันประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 ใหม โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการประชุมทั้งหมด รวมทั้งวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563
อนึ่งการเลื่อนประชุมผูถือหุนสามัญดังกลาว ไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งสิทธิของผูถือ
หุนในการรับเงินปนผล

-22. อนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลแทนการจายเงินปนผลประจําป ที่กําหนดจายเงินปนผลทั้งในรูป
เงินสดในอัตราหุนละ 0.50 บาท และหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.02 บาท ซึ่งการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวจะมา
จากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเปนการจายเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.52 บาท เทากับอัตราเดิม
จํานวน 490,408,365 หุน คิดเปนเงินทั้งสิ้น 255,012,349.80 บาท การจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหจายแกผูถือ
หุ น เฉพาะผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิน ป น ผลตามวั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถื อ หุ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิน ป น ผล (Record Date) เดิ ม คื อ วั น ที่
11 มีนาคม 2563 โดยจะกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
การพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลแทนการจายเงินปนผลประจําปตามที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป 2563 พิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหุนจากการเลื่อนการประชุมผูถือ
หุนสามัญประจําป 2563 ของบริษัทออกไปกอนโดยไมมีกําหนด ซึ่งการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.52 บาท
รอบนี้ เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกของป 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน
2562) ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และบริษัทไดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไปแลวเมื่อวันที่
6 กันยายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท เปนจํานวนเงินปนผลรวมอัตราหุนละ 0.56 บาท ซึ่งเปนการจายจากกําไรของ
บริษัททั้งป 2562 และคณะกรรมการจะไมเสนอจายเงินปนผลประจําป 2562 อีก
บริษัทขออภัยทานผูถือหุนทุกทานที่แจงเลื่อนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 อยางกระทันหันและ
ไมมีกําหนด และบริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการเมื่อสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) คลี่คลาย เพื่อกําหนดวาระการประชุมและวันประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 โดยบริษัทจะ
ติดตามสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางใกลชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการ
จัดประชุมผูถือหุนสามัญ โดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดรับรองใหทําได เพื่อจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2563 โดยเร็วตอไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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