ที่ TACC-008/2563

25 มีนาคม 2563

เรื่ อง

การเลือ่ นประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้ องมีรอซ 1 ชัน้ 3 โรงแรม อัล มีรอซ เลขที่ 4 ซอยรามคาแหง 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระต่างๆ ที่สาคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ ว นัน้
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคไวรั ส โคโรนา(“COVID-19”) ซึ่ ง เป็ นโรคติ ด ต่ อ อัน ตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปั จจุบนั COVID-19 มีแนวโน้ มการแพร่ ระบาดที่ทวีความรุ นแรงอย่างรวดเร็ วใน
ประเทศไทย และมีจานวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังมี
้ การกระจายไปในวงกว้ างมากขึ ้น ประกอบกับภาครัฐได้
ขอความร่ วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่
ระบาดไปสูบ่ คุ คลจานวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการได้ บริ ษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้ที่เข้ าร่ วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทังเป็
้ นการปฏิบตั ิตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังเป็ นการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวข้ า งต้ น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในการประชุมครั ง้ ที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้ พิจารณาโดยคานึงถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างรอบคอบ และรอบด้ านแล้ ว จึงมี
มติอนุมตั ิดงั นี ้
1. ให้ เลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ของบริ ษัทฯ ออกไปไม่มีกาหนด โดยยกเลิกกาหนดวันประชุม
และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่ได้ กาหนดไว้ เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทังให้
้ ยกเลิกวัน
กาหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ที่ได้ กาหนดไว้ เดิม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ด้ วย และหากสถานการณ์ คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท จะ
พิจารณากาหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ขึ ้นใหม่โดยเร็ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบต่อไป ทังนี
้ ้ การเลือ่ นประชุมดังกล่าวไม่สง่ ผลต่อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิใน
การรับเงินปั นผลของผู้ถือหุ้น
2. ให้ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริ ษัทฯที่ป รากฎในงบแสดงฐานะทางการเงิ นและบัญชี กาไร
ขาดทุน ประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ง ได้ ผ่า นการตรวจสอบและรั บ รองโดยผู้ส อบบัญ ชี ข อง
บริ ษัทฯ แล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (ซึ่งเป็ นอัตราเดิม) คิดเป็ นเงิ นปั นผลจ่ายจานวน 85.12 ล้ านบาท โดยจะจ่าย
จากกาไรสะสมส่ว นที่เ สีย ภาษี เ งิ น ได้ นิติบ ุค คลในอัต ราร้ อยละ 20 ซึ่ง ผู้ ถื อ หุ้ น ที่เ ป็ น บุค คลธรรมดาสามารถนาไป
เครดิต ภาษี ได้ ทัง้ จานวน บริ ษั ท ฯ ขอยกเลิก กาหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ที่มีสิท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล ใน
วัน ที่ 30 เมษายน 2563 และกาหนดจ่า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยการจ่า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่า วจะ
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จ่า ยให้ เ ฉพาะผู้ถื อ หุ้น ที่มีร ายชื่ อ ในทะเบีย นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน กาหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่มีสิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลใหม่ใ นวันที่
10 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลือ่ นประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกาหนด ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้น ละ 0.14 บาท ในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ได้ จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรื อคิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายจานวน 60.80 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลประจาปี สาหรับ
ผลการดาเนินงานตังแต่
้ วนั ที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายจากกาไร
ของบริ ษัททังปี
้ 2562
บริ ษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี ้ เป็ นอย่างสูง ที่ต้องเลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้อย่างกระทันหัน
ตามเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น และเป็ นไปตามประกาศกรุ งเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่ อง สัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการ
ชัว่ คราว (ฉบับที่ 2) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ ชิด รวมถึงการ
พิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้ วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ ทาได้ เพื่อจัดให้ มีการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นโดยเร็ วต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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