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วนัท่ี 27 เมษายน 2564 
 

เร่ือง แจ้งเล่ือนการประชุม เปลีย่นแปลงรูปแบบและวาระทีเ่กีย่วข้องกบัการจ่ายเงนิปันผล 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564  (“ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น”) 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) มีควำมรุนแรงข้ึน 
ประกอบกบัประกำศกรุงเทพมหำนคร เร่ืองสั่ง ปิดสถำนท่ีเป็นกำรชัว่ครำว (ฉบบัท่ี 25) ณ วนัท่ี 25 เมษำยน 2564 และขอควำม
ร่วมมือให้พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะของกำรรวมกลุ่มคนเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงมีควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เกิดข้ึนและกระจำยสู่บุคคลทัว่ไปโดยง่ำย นั้น  

 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ไดมี้มติ
ให้เล่ือนกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 จำกเดิมท่ีก ำหนดในวนัศุกร์ท่ี 30 เมษำยน 2564  เวลำ 13.30 น. ณ ห้อง
เวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์  และบำงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ ไปเป็น วันจันทร์ที่ 10 
พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปลีย่นรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-2021 AGM)   

 

ทั้งน้ี ยงัคงใชว้นัก ำหนดรำยช่ือในทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564  (Record Date)   
ท่ีได้ก ำหนดไวเ้ดิม  ณ วนัท่ี 26 มีนำคม 2564 เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม e-2021AGM   หนังสือเชิญประชุมสำมญั         
ผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 และระเบียบวำระกำรประชุมท่ีไดแ้จง้ให้ทรำบก่อนหนำ้น้ียงัคงเป็นไปตำมเดิมไม่เปล่ียนแปลง ยกเว้น 
การเปลีย่นแปลง วาระที ่3 เป็นดงัน้ี 

 

จำกเดิม  
วาระที ่3  พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ลงวนัท่ี 26 มนีาคม 2564  ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
 

เปล่ียนเป็น  
วาระที ่3  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  
 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43. ท่ีก าหนดให้

บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
ตามท่ีปรากฎในงบการก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จ านวน 70.98 ลา้นบาท 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3.55 ลำ้นบำท จำกก ำไรสุทธิดงักล่ำว 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  
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ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ณ วนัส้ิน
รอบปีบญัชี 31 ธนัวาคม 2563 จ ำนวน 7,925.80 ลำ้นบำท   

เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสิทธิและประโยชน์ของผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ ออกไป  คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 จึงไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรเงินก าไรสะสมตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลในรูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 36,449,292 บาท ซ่ึง
เป็นอตัราเดียวกบัท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ไวแ้ลว้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
13 พฤษภาคม 2564  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอีก แต่
จะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลวา่เป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ย 

 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายเงินปันผลของบริษทัฯ และคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
101.88 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง   

. 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ควรรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดท่ีระบุไว้

ขา้งตน้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ  
 

การลงมติ 
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
 

เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงวำระท่ี 3 น้ี ไม่ต้องมีกำรออกเสียงลงคะแนนจำกผูถื้อหุ้น ดังนั้ น แบบฟอร์มหนังสือ      
มอบฉนัทะฉบบัเดิมท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ก่อนหนำ้น้ี หรือ ฉบบัท่ีไดมี้กำรมอบฉนัทะแลว้ ยงัคงมีผลใชไ้ด ้

 

บริษทัฯ จะแจง้รำยละเอียดกำรประชุมผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ใหแ้ก่ถือหุน้รับทรำบต่อไป ผำ่นทำงเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ www.thoresen.com  หรือสำมำรถสแกนคิวอำร์โคด้ดำ้นล่ำงน้ี 

 

   

บริษทัฯ ขออภยัท่ำนผูถื้อหุ้นมำ ณ ท่ีน้ีเป็นอย่ำงสูง ท่ีตอ้งเล่ือนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในคร้ังน้ี
อยำ่งกะทนัหนัตำมเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้ซ่ึงอยูน่อกเหนือกำรควบคุม 

ขอแสดงความนับถือ 
โดยมตขิองคณะกรรมการ 
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