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วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

แก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท, การจ่ายปั นผล และกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 14

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ มีมติที่สาคัญดังนี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบรคณห์สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริ ษัท โดยให้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่อีก
1 ข้ อ รวมเป็ นวัตถุประสงค์ทงสิ
ั ้ ้น 54 ข้ อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
“ข้ อ 54 (ใหม่) ประกอบกิจการผลิต/จาหน่าย กระแสไฟฟ้ า จากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์”
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
หรื อเทียบเท่า 276.76 ล้ านบาท โดยที่บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดนี ้ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรื อเทียบเท่า 166.06 ล้ านบาท กาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นบุคคล
ธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษี จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ทังนี
้ ้ การให้ สทิ ธิ์ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
3. มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 14 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องเพทาย
เพชรชมพู The Emerald Hotel (โรงแรม ดิ เอมเมอรั ลด์) 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ห้ วยขวาง, ดินแดง, 10400
กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินการประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาไรสะสม และการ
จ่ายเงินปั นผล
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2562

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 3.(วัตถุประสงค์)

4. โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจาปี ครัง้ ที่ 14 ในวันที่ 12 มีนาคม
2562
5. มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุติมา บุษยโภคะ)
รองกรรมการผู้จดั การ

