
 

 

 

 

ท่ี บช. 115/63/ปบ 

 

26 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง        ผลการดาํเนินงาน การจ่ายเงินปันผล และกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน        กรรมการและผูจ้ดัการ 

                ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั  อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัพุธท่ี               

26 กมุภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติอนัเป็นสาระสาํคญัดงัน้ี 

1)  เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจาํปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมรายงานของผูส้อบ

บญัชี 

2)  อนุมติัและเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 พิจารณาจ่ายปันผลประจาํปี สาํหรับผลการ

ดาํเนินงานปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลดงัน้ี 

1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 36,242,155 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ ในอตัรา 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 36.24 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ

จ่ายเงินปันผล 0.06667 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผล

แลว้ บริษทัฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุน้เป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุ้น

ละ 0.06667 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.03741 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 20.34 ลา้นบาท  

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัและเงินสดทั้งสองกรณีขา้งตน้รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10408 บาท ซ่ึง

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด อยา่งไรก็ตาม การจ่ายปันผลดงักล่าวอาจมีความไม่แน่นอน

ตอ้งข้ึนอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ก่อน 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดรั้บปันผลตามขอ้บงัคบับริษทัฯ  

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธ์ิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 โดยกาํหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 

22 พฤษภาคม 2563 

3) อนุมติัและเห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และ

แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก  543,632,325 บาท (หุน้

สามญั 543,632,325 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 579,874,480 บาท (หุน้สามญั 579,874,480 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  

4)  เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 อนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามกาํหนดวาระ และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 

 

 



 

 

 

 

จากท่ีบริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 26 ธันวาคม 2562 – 15 

กมุภาพนัธ์ 2563 และไดค้รบกาํหนดระยะเวลาตามท่ีบริษทัไดก้าํหนดไวแ้ลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคเ์สนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้

รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด  

4.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 

1.  ดร. ชลิดา  อนนัตรัมพร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ          

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นางสาวขวญัตา  มีสมพร กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจจดัจาํหน่าย) 

4.2  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ในตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

1.  นางภทัรียา  เบญจพลชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4.3   เน่ืองจากดร. ชลิดา  อนันตรัมพร กรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู ้มี             

อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัยอ่ย  

ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ไว ้ดงัน้ี  

1) บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร คนใด

คนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

2) บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั “นายสมบติั อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ 

นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

3) บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) “นายสมบติั     อนนัตรัมพร หรือ นางชลิดา อนนัตรัมพร หรือ 

นายณฐันยั อนนัตรัมพร คนใดคนหน่ึง ลงลายมือช่ือ และประทบัตราสาํคญัของบริษทั” 

5)  อนุมติัแต่งตั้งกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 2 คณะ ดงัน้ี 

     5.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แต่งตั้งและเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1) นางภทัรียา   เบญจพลชยั  ดาํรงตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2) คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  ดาํรงตาํแหน่ง    กรรมการบริหารความเส่ียงและกาํกบัดูแลกิจการ   

3) นายชูศกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั  ดาํรงตาํแหน่ง    กรรมการบริหารความเส่ียงและกาํกบัดูแลกิจการ   

     5.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แตง่ตั้งและเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1) คุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม  ดาํรงตาํแหน่ง    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและกาํกบั 

     ดูแลกิจการ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2) นายชูศกัด์ิ  ดิเรกวฒันชยั  ดาํรงตาํแหน่ง    กรรมการบริหารความเส่ียงและกาํกบัดูแลกิจการ   

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป 

 

 



 

 

 

 

6)   เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 แต่งตั้งบริษทั ไพร้สวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2563 ตามรายช่ือดงัน้ี 

-  นายพงทว ี               รัตนะโกเศศ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795) และ/หรือ 

- นางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4599) และ/หรือ 

-  นายวเิชียร  ก่ิงมนตรี  (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977) 

โดยบุคคลดงักล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆกบับริษทัฯทั้งน้ีกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใด

คนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯได ้และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว

ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้สวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนๆของ

บริษทั ไพร้สวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย เป็นจาํนวนเงิน 3,805,000 บาท 

7)  เห็นสมควรนาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนของกรรมการ อตัราปี 2563 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  

1. คณะกรรมการบริษัท  

1.1  ประธานกรรมการบริษทั 9,000 บาท/คร้ัง 

1.2  กรรมการบริษทั ท่านละ 6,000 บาท/คร้ัง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

2.1  ประธานกรรมการตรวจสอบ 9,000 บาท/คร้ัง 

2.2  กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 6,000 บาท/คร้ัง 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

3.1  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงฯ 5,000 บาท/คร้ัง 

3.2  กรรมการบริหารความเส่ียงฯ *** 3,000 บาท/คร้ัง 

4. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

4.1  ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ สรรหาฯ 5,000 บาท/คร้ัง 

4.2  กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ สรรหาฯ*** 3,000 บาท/คร้ัง 

5. ทีป่รึกษาบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ  

ท่ีปรึกษาฯ 3,500 บาท/คร้ัง 

ค่าบําเหน็จประจาํปีกรรมการ  

1. ประธานกรรมการบริษทั 105,875 บาท/ปี 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ 105,875 บาท/ปี 

3. กรรมการบริษทั ท่านละ 84,700 บาท/ปี 

4. กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 84,700 บาท/ปี 

ค่าบริการอืน่ ไม่มี 

***ยกเวน้ กรรมการ และอ่ืนๆท่ีเป็นพนกังานหรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บค่าตอบแทนประจาํ 



 

 

 

 

 

8)  อนุมติักาํหนดวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.      

ณ หอ้งแกรนดสุ์วรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ล้ิงค ์บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 48  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ และบริษทัฯ ขอกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุม 

ประจาํปี 2563 ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1    เร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

วาระท่ี 2    พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 (คร้ังท่ี 16) ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี  24 เมษายน 2562 

วาระท่ี 3   พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการ ประจาํปี 2562 

วาระท่ี 4    พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2562 

วาระท่ี 5    พิจารณาและอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2562 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

วาระท่ี 7    พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และกาํหนด

    อาํนาจกรรมการ 

วาระท่ี 8  พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

วาระท่ี 9  พิจารณาและอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

              วาระท่ี 10    พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

               
          (นายสมบติั  อนนัตรัมพร)      

         ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   

 

 



 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

วนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

       ขา้พเจา้   บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)    ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 2 / 2563 

เม่ือวนัท่ี  26 กมุภาพนัธ์ 2563 ระหวา่งเวลา 09:30  ถึง  12:00 น    เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก  543,632,325 บาท เป็น  579,874,480  บาท  

โดยออกหุน้สามญั จาํนวน  36,242,155  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   1  บาท รวม  36,242,155  บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 

 

มูลค่าทีต่ราไว้ 

( บาทต่อหุ้น ) 

รวม 

( บาท ) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 36,242,155   1 36,242,155   

 การใชเ้งินทุน     

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

  ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน  36,242,155  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1  บาท รวม 

36,242,155 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1 รายละเอียดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซื้อ และ

ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม 36,242,155   15 : 1 - เพ่ือรองรับ หุน้ปันผล 

    การจ่ายหุน้ปันผล  

  2.2  การดําเนินการของบริษัท กรณีทีม่เีศษของหุ้น  

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผล

ในอตัราหุน้ละ 0.06667 บาท 

  2.3  จาํนวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมไิด้จัดสรร 

          - ไม่มี - 

    3. กาํหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี  23 เมษายน 2563  เวลา  14:00   น. ณ..หอ้งแกรนดสุ์วรรณภูมิ ชั้น 7 อาคาร

อินเตอร์ล้ิงค ์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ใน

วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)         

 บริษทัฯจะดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนดงักล่าว 

 

 



 2 

 บริษทัฯจะขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือมีการจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้เรียบร้อยแลว้ และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหรั้บหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและ

เขา้ทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิม่ 

  เพ่ือจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม สาํหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยออกเป็นหุน้ปันผลแทนการ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 - เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องสาํหรับหุน้ของบริษทั 

       - เพ่ือเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 7.1 นโยบายเงินปันผล  

  บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลงั

หกัภาษีเงินได ้และหกัสาํรองตามกฎหมาย เวน้แต่บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือขยายกิจการ 

 7.2 สิทธิรับเงินปันผล  

  ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรหุน้ปันผลคร้ังน้ี  จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากการดาํเนินงานเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของ

บริษทั 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

    - ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน / จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอมติการจ่ายปันผลเป็นหุน้ 

พร้อมทั้งการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้ 

26 กมุภาพนัธ์ 2563 

2 แจง้มติคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

3 วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

13 มีนาคม 2563 

4 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 23 เมษายน 2563 

5 วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือสิทธิในการไดรั้บการจ่ายปันผล 11 พฤษภาคม 2563 

6 กาํหนดจ่ายปันผล โดยการออกหุน้ปันผล และจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเป็นเงินสด 22 พฤษภาคม 2563 

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

       

       

      

              กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

       ( นายสมบติั อนนัตรัมพร) 

                                       ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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