บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหำชน)
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY
LIMITED
ที่ กต. 007/2563
วันที่ 2 เมษายน 2563
เรื่ อง มติที่สาคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563
1.) อนุมตั ิเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่ 23 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกาหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นวันที่ 11 มีนาคม 2563
2.) อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง 1. หนังสือที่ กต 002/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแจ้ งกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริ ษัท ไทยโพลีอะคริ ลิค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าตามที่คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 36 ในวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิ ว ห้ องปิ่ นเกล้ า ชั น้ 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึง ลาดับที่ 1 ที่ได้ เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของประเทศไทยในขณะนี ้ พบว่ามีผ้ ู
ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้ างมากขึ ้น กอปรกับภาครัฐได้ ขอความร่ วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้
งดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็ นการรวมกลุ่มคนหมู่มากหรื อการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด ลด
ความแออัด และลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บคุ คล ทัว่ ไปได้ โดยง่าย โดยบริษัทได้ ติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุมรวมถึง
ทีมงานทุกฝ่ าย
จากเหตุผลดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ได้ พิจารณาโดย
คานึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิดงั นี ้
1. อนุมัติเลื่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นดังกล่ ำวออกไปไม่ มีกำหนด โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 36 ที่กาหนดไว้ วั นพฤหัสที่ 23 เมษายน 2563 รวมทัง้ ให้ ยกเลิกวันกาหนด

รายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่ อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ครัง้ ที่ 36 ที่กาหนดไว้ ในวันที่
11 มีนาคม 2563 ด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณากาหนดวาระประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ขึ ้นใหม่โดยเร็ ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมตามที่จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป ทังนี
้ ้ การเลื่อนประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุทธิ ของงวดการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 54.675 ล้ านบาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record date) ในวันพฤหัสที่ 16 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัส
ที่ 30 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ที่คณะกรรมการบริ ษัท จะเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิ รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลาดับที่ 1 ที่ได้ เผยแพร่ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนึ่ง การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทนี ้ เป็ นจานวนเงินปั นผลจ่ายจากกาไรของบริษัททังปี
้ 2562
และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปั นผลประจาปี 2562 อีก
บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้ งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาส นี ้ด้ วย ทังนี
้ ้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของ COVID – 19 อย่างใกล้ ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้ วยวิธีการอื่นใดที่
กฏหมายกาหนดให้ ทาได้ เพื่อจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรักชัย สกุลธีระ)
กรรมการผู้จดั การ

