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ที่ บช.ง. 12/2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563
เรื่อง แจ้งมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น
ประจาปี 2563 โดยยกเลิ กวัน ประชุ มและวาระการประชุ มสามัญ ผู ้ถือหุ น้ วันที่ 20 เมษายน
2563 และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กาหนดให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิ พย์ ชั้น 5
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สาคัญ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่ง
ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น ไปแล้ว นั้ น ด้ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส COVID-19 บริ ษั ท ได้ติ ด ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ให้ทุ ก ส่วนงานที่ เกี่ย วข้อง งดการจัดกิ จกรรมที่ มีลักษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่ งเป็ น
โอกาสที่ทาให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้ นและกระจายสู่บุคคลทัว่ ไปได้โดยง่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติสาคัญ ดังนี้
1. มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกาหนด โดยยกเลิกกาหนดวันประชุม
และวาระการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้วนั ที่ 20 เมษายน 2563 โดย
การเลื่ อ นประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ดังกล่ า วจะไม่ก ระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท อย่างมี
นัยสาคัญ รวมทั้งสิทธิของผูถ้ ื อหุน้ ในการรับเงินปั นผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
กาหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ขึ้ นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม
ตามที่แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบต่อไป
2. มีมติ อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 82.50 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 โดยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้ ือหุน้
เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งเป็ นกาหนดวันเดิ ม
ที่เคยแจ้งผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิน้ั น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ นกับผูถ้ ือหุน้ จากการ
เลื่อนการประชุ มผูถ้ ื อหุ น้ ของบริษั ทออกไปก่อนโดยไม่มีกาหนด ซึ่ งการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลใน
อัตราหุน้ ละ 0.55 บาทรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครั้งก่อน ซึ่งคณะกรรมการได้มี
มติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.85 บาทแล้ว เป็ นจานวนเงินปั นผลรวมอัตราหุน้ ละ
1.40 บาท เป็ นการจ่ายจากกาไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 อีก โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญ ญัติบริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ที่ให้อานาจคณะกรรมการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการ
จัดประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
บริษัท ขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ ที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ อย่างกะทันหันจากการพิจารณา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้ นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาการจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไปโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร จรัญวาศน์)
กรรมการผูอ้ านวยการ
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