ที MBK 010/2563
วันที 1 เมษายน 2563
เรือง

การเลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ใน
วันอังคารที 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริน@ เซส 444 ถนนพญาไท แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพือพิจารณาวาระทีสําคัญต่างๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมทีได้
จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วนันD
เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือD ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVIT-19”) ซึงเป็ นโรคติดต่อ
อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปั จจุบนั COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดทีทวีความรุนแรง
อย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจาํ นวนผูต้ ิดเชือD เพิมมากขึนD อย่างต่อเนือง รวมทัDงมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึนD
ประกอบกับภาครัฐ ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมทีมีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไป
ก่อน เพือลดการแพร่ระบาดไปสู่บคุ คลจํานวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัทฯ มีความห่วงใย
ต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผูท้ ีจะเข้าร่วมประชุม และผูร้ ว่ มงานทุกท่าน รวมทังD เป็ นการปฏิบตั ิตามมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี D ยังเป็ น
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้างต้น ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครังD ที 4/63 วันที 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญทีเกียวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบ
และรอบด้านแล้วจึงมีมติอนุมตั ิ ดังนี D
1. ให้เลือนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนด
วันประชุม และระเบียบวาระการประชุม สามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2563 ที ได้กาํ หนดไว้เดิม ในวันที 28 เมษายน 2563
รวมทังD ให้ยกเลิกวันกําหนดรายชือและวันรวบรวมรายชือผูถ้ ือหุน้ เพือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 ที ได้ก ํา หนดไว้เ ดิ ม เมื อวัน ที 17 มี น าคม 2563 ด้ว ยหากสถานการณ์ค ลี คลายและมี ค วามเหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากําหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ขึนD ใหม่
โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ทราบต่อไป ทัDงนี D การเลื อนการประชุม ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนยั สําคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปั นผลของผูถ้ ือหุน้
2. ยกเลิกการนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เพือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 และยกเลิกการกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรบั เงินปันผล ในวันที 11 พฤษภาคม 2563 ตามทีกําหนดไว้
ในมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึงจัดขึนD เมือวันที 2 มีนาคม 2563
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3. อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ ทีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2562 สินD สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท (ซึงเป็ นอัตราเดิม) คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจํานวน 711,867,660 บาท
โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จ่ายจากกําไรสะสมทียังมิได้จดั สรรของกิจการ มีรายละเอียดดังนี D
- เงินปั นผลจํานวน 0.095 บาทต่อ หุ้น จ่า ยจากกํา ไรสะสมที ผ่านการเสี ย ภาษี เ งิน ได้นิติบุค คล
ร้อยละ 30 ซึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษี คืนได้
- เงินปั นผลจํานวน 0.325 บาทต่อ หุ้น จ่า ยจากกํา ไรสะสมที ผ่านการเสี ย ภาษี เ งิน ได้นิติบุค คล
ร้อยละ 25 ซึงผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษีคืนได้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือ
หุน้ ทีมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลเมือวันที 20 เมษายน 2563 ซึงเป็ นวันทีเร็วกว่าเดิมทีได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้ ทังD นี D บริษัทฯ กําหนด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที 30 เมษายน 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามทีจะ
เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนD กับผูถ้ ือหุน้ จากการเลือน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกาํ หนด ซึงการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท
ในครังD นี D เมือรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ทีได้จ่ายให้ผูถ้ ื อหุน้
แล้วเมือวันที 3 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.38 บาท จะเป็ นจํานวนเงินปันผลระหว่างกาลรวมสําหรับปี 2562 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.80 บาท คิดเป็ นเงินรวม 1,355,938,400 บาท ทังD นี D คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีการนําเสนอการจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2562 อีก
บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุน้ มา ณ ทีนี เD ป็ นอย่างสูง ทีต้องเลื อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครังD นีอD ย่าง
กะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่าง
ใกล้ชิด เพือจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
หมายเหตุ : “บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงิน หรือสิงของ
ผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผูท้ ีเกียวข้อง รวมทังD ไม่ดาํ เนินการหรือกระทําการใดๆ ทีเข้าข่ายการรับสินบน”
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