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ที่ CSO05-63094

24 มีนาคม 2563

เรื่ อง

การยกเลิกกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 197 เดิม และการจ่ายเงินปั นผล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2563 ได้ มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 197 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 นัน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปั จจุบนั อยู่
ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ ได้ ว่าจะมีแนวโน้ มรุ นแรงขึ ้น
หรื อไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ดงั กล่าว ดังนัน้ เพื่อความ
ปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน และเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการ
ธนาคาร ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จึงมีมติ ดังนี ้
1. อนุม ัต ิใ ห้ เ ลื ่อ นวัน ประชุม สามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั ง้ ที ่ 197 โดยเมื ่อ สถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื อ้ ไวรัส
COVID-19 สิ ้นสุด ลงหรื อคลี่ค ลายลง ธนาคารจะพิจ ารณากําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ที่เ หมาะสม และแจ้ ง
กําหนดวันประชุมดังกล่าวพร้ อมทัง้ ระเบียบวาระการประชุมให้ ทราบอีกครัง้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการมีมติยกเลิกกําหนดวัน
ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 197 เดิม ในวัน ที่ 2 เมษายน 2563 และยกเลิกการกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดักล่าวเดิมในวันที่ 4 มีนาคม 2563
2. อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดํ าเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารแล้ ว ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ใน
อัตราหุ้นละ 4.00 บาท ทังนี
้ ้ เนื่องจากธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญไป
แล้ ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็ นเงิน 5,099 ล้ านบาท ดังนัน้ เงิน ปั น ผลจากผลการ
ดําเนิน งานปี 2562 (ไม่ร วมเงิน ปั นผลกรณีพิเศษ) ที่ธ นาคารจ่ายจึง มีจํานวนรวมทั ้งสิ ้นหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 18,696 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 46.2 ของกําไรสุทธิสําหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นอัตรา
เดียวกับที่เคยแจ้ งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของธนาคาร ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจะเริ่ มขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 9 เมษายน 2563) ซึ่งเป็ นกําหนดวันเดิมกับที่เคยแจ้ ง
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 เมษายน
2563 โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิรับเงินปั นผลภายในกําหนดระยะเวลา 10 ปี
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อนึ่ง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเป็ นกรณีพิเศษให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นบุริมสิทธิ
และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็ นเงิน 2,549 ล้ านบาท ทําให้ เงินปั นผลที่ธนาคารจ่ายสําหรับรอบปี 2562
มีจํานวนรวมทัง้ สิ ้นอัตราหุ้นละ 6.25 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 21,245 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52.5 ของกําไรสุทธิ
สําหรับปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของธนาคาร
เงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ น จ่ายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็ น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลคืนได้ ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผลที่ได้ รับ
ทังนี
้ ้ การพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลของคณะกรรมการธนาคารในครัง้ นี ้ เป็ นไปเพื่อมิให้ สิทธิในการรับ
เงินปั นผลของผู้ถือหุ้นต้ องได้ รับผลกระทบจากการเลื่อนกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 197 ข้ างต้ น โดยอาศัยมาตรา
115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ที่ให้ อํานาจคณะกรรมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้
ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท.-1.(ว)
9/2563 เรื่ อง การจัดประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

(นายอารักษ์ สุธีวงศ์)
ผู้จดั การใหญ่
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