ที่ ลบ./63/007
8 เมษายน 2563
เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่ องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้ แจ้ งสารสนเทศผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
ความละเอียดแจ้ งแล้ วนัน้
เนื่องด้ วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ได้ เพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้ าง อีก
ทังรั้ ฐบาลได้ ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินทัว่ ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และกรุงเทพมหานครได้ สงั่ ปิ ดสถานทีต่ ่าง ๆ
เป็ นการชัว่ คราว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และได้ ขอความร่ วมมือในการพิจารณาถึงความจาเป็ นในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะ
ของการรวมกลุ่มคนเป็ นจานวนมาก คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีการประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งเดิมได้ กาหนดไว้ วนั ที่ 28 เมษายน 2563 โดยได้ พิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุม
ทุกท่าน อีกทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติ ดังนี ้
1.

ให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 จากเดิมที่ได้ กาหนดไว้ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ไปจนกว่า
เหตุการณ์ จะคลี่คลายและบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ โดยให้ ยกเลิกกาหนดวันประชุม และวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(“Record Date”) เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งเดิมกาหนดไว้ วนั ที่ 10 มีนาคม
2563 แต่ให้ คงวาระการประชุมดังที่ได้ แจ้ งสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
ส่วนเรื่ อง “พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 463,473,361.00 บาท เป็ น 465,973,361.00 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญจานวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท” เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้
สุดท้ ายของบริ ษัท (AYUD-W1) นัน้ ในกรณีที่บริ ษัทมีห้ นุ ไม่เพียงพอสาหรับใช้ สิทธิ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้
ในข้ อ 3.2.11 และ ข้ อ 10 ของ “ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท (AYUD-W1)”

2.

ให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 288,723,720.75
บาท การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนี ้ จะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ที่มีรายชื่ อ ตามที่ ปรากฏ ณ วันกาหนดสิทธิ รับเงิ น ปั น ผล
(Record Date) ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคม
2563

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ทัง้ นีแ้ ทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อเป็ นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นจาก
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทที่กล่าวถึงข้ างต้ น ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท นี ้
เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี แรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ และบริ ษัทได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาทแล้ ว จะเป็ นเงินปั น ผลจ่ายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น
577,406,266.50 บาท
บริ ษัทใคร่ ถือโอกาสนี ้ ขออภัยผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างสูงที่จาเป็ นต้ องเลื่อนการจัดประชุมผู้สามัญถือหุ้นประจาปี 2563 ด้ วย
สาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น เมื่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสดังกล่าวคลี่คลายลง บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 โดยจะแจ้ งแก่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ทราบโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ไบรอัน เจมส์ สมิธ)
กรรมการผู้อานวยการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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