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วันที่ 27 เมษายน 2564
เรื่ อง

แจ้ งเลื่อนการประชุม เปลีย่ นแปลงรู ปแบบและวาระทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจ่ ายเงินปันผล
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”)

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน)

เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีควำมรุ นแรงขึ้น
ประกอบกับประกำศกรุ งเทพมหำนคร เรื่ องสั่ง ปิ ดสถำนที่เป็ นกำรชัว่ ครำว (ฉบับที่ 25) ณ วันที่ 25 เมษำยน 2564 และขอควำม
ร่ วมมือให้พิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะของกำรรวมกลุ่มคนเป็ นจำนวนมำก ซึ่ งมีควำมเสี่ ยงที่จะทำให้
กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นและกระจำยสู่บุคคลทัว่ ไปโดยง่ำย นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2564 ได้มีมติ
ให้เลื่อนกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2564 จำกเดิมที่กำหนดในวันศุกร์ ที่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 13.30 น. ณ ห้อง
เวิลด์บอลรู ม ชั้น 23 โรงแรมเซ็ นทำรำแกรนด์ และบำงกอกคอนเวนชันเซ็ นเตอร์ เซ็ นทรัลเวิลด์ ไปเป็ น วันจันทร์ ที่ 10
พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปลีย่ นรู ปแบบการประชุมเป็ นการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-2021 AGM)
ทั้งนี้ ยังคงใช้วนั กำหนดรำยชื่ อในทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้ำประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2564 (Record Date)
ที่ ได้กำหนดไว้เดิ ม ณ วันที่ 26 มี นำคม 2564 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุ ม e-2021AGM หนังสื อเชิ ญประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ประจำปี 2564 และระเบียบวำระกำรประชุมที่ได้แจ้งให้ทรำบก่อนหน้ำนี้ ยงั คงเป็ นไปตำมเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้ น
การเปลีย่ นแปลง วาระที่ 3 เป็ นดังนี้
จำกเดิม
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผล
รายละเอียดตามหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ได้ จัดส่ งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
เปลี่ยนเป็ น
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 43. ที่กาหนดให้
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี
ตามที่ปรากฎในงบการกาไรขาดทุนเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ฯ จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ จานวน 70.98 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั สรรทุนสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 3.55 ล้ำนบำท จำกกำไรสุทธิดงั กล่ำว
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ น
รอบปี บัญชี 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,925.80 ล้ำนบำท
เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นกับ สิ ทธิ และประโยชน์ ของผูถ้ ื อหุ ้ นจากการเลื่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้ น
ประจาปี 2564 ของบริ ษทั ฯ ออกไป คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึ งได้มีมติ อนุ มตั ิการ
จัดสรรเงินกาไรสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ น
เงินปั นผลระหว่างกาลในรู ปของเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ นประมาณ 36,449,292 บาท ซึ่ ง
เป็ นอัตราเดียวกับที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 การจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ มี
สิ ทธิได้รับเงินปั นผล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่ งเป็ นวันที่เดิมที่ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุน้ ไว้แล้ว โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอีก แต่
จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลว่าเป็ นเงินปั นผลงวดสุดท้าย
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ และคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ
101.88 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
.

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า ควรรายงานการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่ ระบุ ไว้
ข้างต้นให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
เนื่ อ งจำกกำรเปลี่ ยนแปลงวำระที่ 3 นี้ ไม่ ต ้องมี กำรออกเสี ยงลงคะแนนจำกผูถ้ ื อ หุ ้น ดังนั้น แบบฟอร์ มหนังสื อ
มอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ก่อนหน้ำนี้ หรื อ ฉบับที่ได้มีกำรมอบฉันทะแล้ว ยังคงมีผลใช้ได้
บริ ษทั ฯ จะแจ้งรำยละเอียดกำรประชุมผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้แก่ถือหุน้ รับทรำบต่อไป ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ www.thoresen.com หรื อสำมำรถสแกนคิวอำร์โค้ดด้ำนล่ำงนี้

บริ ษทั ฯ ขออภัยท่ำนผูถ้ ือหุ ้นมำ ณ ที่ น้ ี เป็ นอย่ำงสู ง ที่ ตอ้ งเลื่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้
อย่ำงกะทันหันตำมเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งอยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
-2-

