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ที่ TSE(PCL)007/03-2563
25 มีนาคม 2563
เรือ
่ ง

การเลือ
่ นประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 และการอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563)

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได ้กําหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 10 เมษายน

้ 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 11 สุขุมวิทซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
2563 เวลา 14:00 น. ณ ห ้องแกรนด์บอลรูม ชัน
กรุงเทพมหานคร เพือ
่ พิจารณาวาระต่างๆทีส
่ ําคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมทีส
่ ง่ ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นไปแล ้ว นัน
้
เนื่องจากสถานทีจ
่ ัดการประชุมได ้แจ ้งมายังบริษัทฯ เกีย
่ วกับเหตุขัดข ้องในการจัดประชุมผู ้ถือหุ ้นในวันและเวลาดังกล่าวข ้างต ้น อันเป็ นผล
สืบเนือ
่ งมาจากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรือ
่ ง สั่งปิ ดสถานทีเ่ ป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 2) ตัง้ แต่วันที่ 22 มีนาคม 2563
้ ไวรัสโควิด 19 ในสถานทีต
่ งสูง โดยทีมผู ้บริหารได ้
ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 เพือ
่ ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
่ า่ งๆ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
พิจารณาแล ้วว่า แม ้บริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมมาตรการทีด
่ ไี ว ้รองรับการมาร่วมประชุมอย่างครบถ ้วนตามมาตรการของรัฐฯ แล ้วก็ตาม อาจไม่รบ
ั รอง
่ งลงได ้ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบน
ได ้ว่าจะสามารถลดความเสีย
ั เริม
่ กระจายในวงกว ้างมากขึน
้ จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข ้างต ้น ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้พิจารณาโดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญทีเ่ กีย
่ วข ้องต่างๆ อย่างรอบคอบแล ้ว จึงมีมติอนุมัตด
ิ ังนี้
่ นประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2563 ของบริษ ัทฯ ออกไปไม่มก
ี ําหนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุม
1. อนุม ัติการเลือ
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2563 ทีก
่ ําหนดไว ้เดิมในวันที่ 10 เมษายน 2563 และขอให ้เลือ
่ นประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นดังกล่าวออกไป
่ ผู ้ถือหุ ้นเพือ
ไม่มก
ี ําหนด แต่ยังคงใช ้วันรวบรวมรายชือ
่ สิทธิในการเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2563 ตามเดิมคือวันที่
12 มีนาคม 2563 ทัง้ นี้ การเลือ
่ นวันประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ รวมทัง้ สิทธิของ
ผู ้ถือหุ ้นในการรับเงินปั นผล ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัท ได ้มอบหมายให ้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลทีไ่ ด ้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร มีอํานาจในการพิจารณาแก ้ไข วัน เวลา และสถานทีส
่ ําหรับการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2563 ขึน
้ ใหม่เมือ
่ สถานการณ์คลีค
่ ลายและมีความเหมาะสม
2. อนุม ัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษ ัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท รวมเป็ น
้ 254,125,953.72 บาท โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายจากกําไรสุทธิจ ากผลการดําเนินงานปี 2562 และกําไรสะสม
เงินทัง้ สิน
่ ในทะเบียนผู ้ถือหุ ้น ณ วันกําหนดรายชือ
่ ผู ้ถือหุ ้น
ของบริษัท ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให ้เฉพาะผู ้ถือหุ ้นทีม
่ รี ายชือ
ิ ธิได ้รับเงินปั นผลเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึง่ เป็ นกําหนดวันเดิมที่เคยแจ ้งผู ้ถือหุ ้นไว ้แล ้ว โดยมีก ารเปลี่ยนแปลง
ที่มีส ท
กําหนดวันจ่ายปั นผลจากเดิม วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็ นกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 20 เมษายน 2563
่ ะเสนอให ้ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการพิจ ารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจํ าปี ตามทีจ
พิจารณาอนุมัตน
ิ ัน
้ เพือ
่ ลดผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กับผู ้ถือหุ ้นจากการเลือ
่ นการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ ออกไปโดย
ไม่มก
ี ําหนด ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท นี้ เป็ นการจ่ายจากกําไรของบริษัทฯ ทัง้ ปี 2562 และ
กําไรสะสม คณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
บริษัท ฯ ขออภัยท่านผู ้ถือ หุ ้นมา ณ ที่นี้เป็ นอย่างสูง ที่ต ้องเลื่อ นการประชุมสามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นในครัง้ นี้อ ย่า งกะทัน หัน ตามเหตุ ผ ล
ดังกล่าวข ้างต ้น ซึง่ จากการพิจารณาสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้ และมีก ารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล ้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นด ้วยวิธก
ี ารอืน
่ ใดทีก
่ ฎหมายกําหนดให ้ทํา
ได ้ เพือ
่ จัดให ้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์)
ประธานเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายปฏิบัตก
ิ าร
ประสานงานโดยฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
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