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เรื่อง

แจ้ งเลื่ อ นก าหนดการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 และการอนุ มั ติ ก ารจ่ ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17
เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท
ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วนั้น
เนื่ องจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีแ นวโน้ ม
การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่ วราชอาณาจักร ณ วัน ที่ 25 มีน าคม 2563 และข้อ กาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ งพระราช
ก าหนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 1) และประกาศกรุ ง เทพมหานคร
เรื่องสั่ง ปิ ดสถานที่เป็ น การชั่วคราว (ฉบั บ ที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่ว มมือให้ พิจารณา
ถึงความจาเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจานวนมาก ซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะทาให้
การแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็น
อย่ างยิ่ ง อีกทั้งยังเป็ น การปฏิบั ติตามมาตราการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข จากเหตุผ ลและ
ความจาเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
ได้พิจารณาโดยคานึงถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบ จึงมีมติอนุมัติดังนี้
1. ให้ เลื่ อ นการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2563 จากเดิ ม ที่ ก าหนดไว้ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 17
เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมและวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
สาหรับวันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ยังคงเป็นไปตามกาหนดเดิม
คือวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งการเลื่อนประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นได้
ภายใน 2 เดือน นับแต่วันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้
ในวั น ที่ 17 มี น าคม 2563 เมื่ อ สถานการณ์ ค ลี่ ค ลายและมี ค วามเหมาะสมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะพิจารณากาหนดวันประชุมและวาระการประชุม รวมถึงวันกาหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
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2. ให้ จ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลจากกาไรของบริษั ทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ประจาปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นจานวนเงินทั้ง สิ้น 701,272,800 บาท (เจ็ดร้อยหนึ่งล้าน
สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเป็นการจ่ายจากกาไรสุทธิของบริษัทฯ กรณีผู้ได้รับเงินปันผล
ไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกาไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร ม.65
(ทวิ)(10) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนด
รายชื่อ ผู้ ถื อหุ้ น ที่ มีสิ ท ธิได้ รั บ เงิน ปั น ผล (Record Date) ในวัน อังคารที่ 17 มี น าคม 2563 และก าหนดจ่ าย
เงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่ างกาลแทนการจ่ ายเงิน ปั น ผลประจาปี
ตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น
จากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกาหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวดวันที่
1 มกราคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้ นไปแล้วเมื่อวันที่
6 กันยายน 2562 รวมเป็นจานวนเงิน 486,995,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจาปีสาหรับผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจานวน 1,188,267,800 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปด
ล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 95.31 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขออภัย ท่านผู้ถือหุ้ น ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ นประจาปี 2563 ในครั้งนี้อย่าง
กะทันหันด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การระบาดของCOVID-19
อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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