ที่ กอ. 020/2563
เรื่ อง

26 มีนาคม 2563

การยกเลิกกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง 1. หนังสื อของธนาคารที่ กอ. 014/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่ อง การกาหนดวันประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
2. หนังสื อของธนาคารที่ กอ. 018/2563 ลงวันที่ 18 มี นาคม 2563 เรื่ อง การเผยแพร่ หนังสื อบอกกล่ า ว
เชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นบนเว็บไซต์
ธนาคาร
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00น.
เพื่อพิจารณาวาระสาคัญต่า ง ๆ ตามที่ ปรากฏในหนังสื อบอกกล่า วเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 นั้น
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่ งไม่อาจคาดการณ์
ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้นหรื อไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารประกอบกับนโยบายจาก
ภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกาหนดบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ น ธนาคารตระหนักถึงความรุ นแรง
ของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านและเพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติ
ดังนี้
1.

อนุ มตั ิให้ยกเลิกวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ระเบียบวาระการ
ประชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 และการก าหนดรายชื่ อ ผู ้มี สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม สามั ญ
ผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ได้กาหนดไว้ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส COVID-19 ค ลี่ ค ลา ย ลง ธนา ค า ร จะ พิ จา ร ณ า ก า หน ด วั น ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ
ผูถ้ ื อหุ ้นใหม่ที่เหมาะสมและแจ้งกาหนดวันประชุ มดังกล่าวพร้ อมทั้งระเบี ยบวาระการประชุ มและ
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ให้ทราบอีกครั้ง

2.

อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนิ นงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุ ดสิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธั น วาคม 2562 ที่ ไ ด้รั บ การตรวจสอบจากผู ้ส อบบัญ ชี ข องธนาคารแล้ว ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น สามัญ ใน
ครั้ งนี้ ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.01 บาท โดยคิ ด จากจ านวนหุ ้ น 96,359,354,380 หุ ้ น รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น
963,593,543.80 บาท โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล

ตามข้ อ บั ง คั บ ของธนาคาร ตามที่ ปรากฏรายชื่ อ ณ วั น ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ทธิ รั บ
เงินปั นผลในวันที่ 9 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะเริ่ มขึ้นเครื่ องหมาย XD หรื อ
วันที่ไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 8 เมษายน 2563) และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 เมษายน
2563 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ที่เดิมธนาคารมีแผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นที่จะจัดต่อไปในภายหน้าจะไม่มีการเสนอขออนุ มตั ิจ่ายเงิ น
ปันผลประจาปี 2562 อีก
ทั้งนี้ เนื่ องจากธนาคารได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับงวด 6 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ สามัญไปแล้วคราวหนึ่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท โดยคิดจาก
จานวนหุ ้น 71,245,549,101 หุ ้น รวมเป็ นเงิ น 2,137,366,473.03 บาท ซึ่ งได้จ่า ยให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของ
ธนาคารที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว ดังนั้น เมื่อรวมการ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งการทั้ง สองจ านวนดั ง กล่ า วแล้ ว ธนาคารจะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจ านวนรวม
3,100,960,016.83 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 43.7 ของกาไรสุ ทธิประจาปี 2562
การพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการธนาคารในครั้งนี้เป็ นไปเพื่อให้สิทธิใน
การรับเงินปั นผลของผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ข้างต้น โดยการพิจารณา
ข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแนวทางตามหนังสื อของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กลต.จท.-1(ว) 9/2563 เรื่ อง การจัดประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จดทะเบียน ภายใต้
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563รวมถึง มาตรา 115 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อานาจคณะกรรมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้
ทั้งนี้ธนาคารจะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบถึงกาหนดการใหม่ของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นโดยเร็ วต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายนริ ศ อารักษ์สกุลวงศ์)
เลขานุการบริ ษทั
เลขานุการและที่ปรึ กษาองค์กร
โทร. 02 299 2729

