
ท่ี สลน. 080/2563 
 

       วนัท่ี  10 เมษายน 2563 
 

เร่ือง การเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และการอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ   
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท’’) ได้มีมติกําหนดวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 ในวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ตามหนงัสือเชิญประชมุซึ่งได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นแล้ว และตามท่ีได้แจ้ง
เปล่ียนสถานท่ีจดัการประชมุเป็น สํานกังานและโรงงาน บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ห้องประชมุ 3 อาคาร 6 ชัน้ 3 บริษัท 
ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 5 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี 12130 (อ้างอิง สลน. 070/2563) 
ตามท่ีได้สง่จดหมายไปยงัผู้ ถือหุ้นแล้วนัน้ 
 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาด 
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองและเร่ิมกระจายในวงกว้างมากขึน้ ประกอบกบัรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาถึงความ
จําเป็นในการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมกลุม่กนัของคนหมู่มาก ซึง่มีความเส่ียงท่ีจะทําให้การแพร่ระบาดเกิดขึน้และ 
กระจายสู่บุคคลทัว่ไปโดยง่าย ตามประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องท่ีทัว่ราชอาณาจกัร ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 
และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัท่ี 1) 
และประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองสัง่ปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบบัท่ี 4) ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 และตามประกาศ
หวัหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกบัความมัน่คง เร่ืองการห้ามการชุมนุม การทํากิจกรรม     
การมัว่สมุ ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2563 ซึง่บริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภยัของผู้ เข้าร่วมประชมุและทีมงานทกุฝ่าย และมี
ความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในเวลานีอ้าจเป็นการเพิ่มความเส่ียงในการกระจายของโรคมากขึน้ อีกทัง้
คาดการณ์ได้ยากวา่ สถานการณ์ในระยะตอ่ไปจะเป็นอยา่งไร 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ 
อยา่งรอบคอบและรอบด้านแล้วจงึมีมติอนมุติั ดงันี ้
 

1. ให้เล่ือนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปก่อนแบบไม่มีกําหนด โดยยกเลิกวนัประชุมและวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ท่ีกําหนดไว้เดิมในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. โดยยกเลิก
วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเดิมคือวนัท่ี 12 มีนาคม 2563 
ทัง้นี ้การเล่ือนประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ      
และไมก่ระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล  

2. อนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 สําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และจ่ายให้หุ้นบริุมสิทธิใน
อตัราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 172,798,887 บาท หรือคิดเป็นการ
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จ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.52 ของกําไรสทุธิประจําปี ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมของบริษัทไม่
เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น เฉพาะผู้ มี
สิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปัน
ผลในวนัพฤหสับดีท่ี 12 มีนาคม 2563 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2563  

อนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีเคย
แจ้งผู้ ถือหุ้นไว้แล้วว่าคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์จะเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้บริษัทกําหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม ไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกําไร
สุทธิประจําปี แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นจาก
การเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไมมี่กําหนด  

ฉะนัน้ ในท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นท่ีจะจัดขึน้ใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ตามยอดคงเหลือเงิน
ปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มสําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และจ่ายเพิ่ม
ให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,320,000 บาท 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น เฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัทตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 12 มีนาคม 2563 โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลจะแจ้งให้ทราบภายหลงัจากมีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

ดงันัน้ กลา่วโดยรวมว่าบริษัทได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลท่ีจะจ่ายในท่ีประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะจดัขึน้ใหม่ สําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 ดงันีคื้อ หุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็น
เงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 207,118,887 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59.35 ของกําไรสทุธิประจําปี ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม ่เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกําไรสทุธิประจําปี  

 

บริษัทขออภยัท่านผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งเล่ือนประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นมา ณ โอกาสนีด้้วย ทัง้นีบ้ริษัทจะติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ี
กฎหมายกําหนดให้ทําได้เพ่ือจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตอ่ไป  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                   (นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ) 
                  กรรมการและผู้จดัการใหญ่ 


