Ref. CS009/20
16 เมษายน 2563
เรื่ อง แจ้ งเลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที1่ /2563 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องเดอะริ เวอร์ ชัน้ 1 โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ที่อยูเ่ ลขที่ 28 ถนนเจริ ญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ตามที่ทราบแล้ วนัน้
เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริ ษัทฯได้ คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้ าร่ วมประชุม รวมถึงสังคม
โดยรวม ประกอบกับภาครัฐได้ ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุม่ ของคนหมู่มาก ซึ่งอันอาจเป็ นการ
เพิ่มความเสีย่ งในการแพร่ระบาดเชื ้อโรคดังกล่าว ดังนัน้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ าร่ วมประชุมและเพื่อลดความเสี่ยงของการ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามประกาศกรุ งเทพมหานคร ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จึงได้ พิจารณาเรื่ องการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ออกไป รวมถึงการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยมีมติอนุมตั ิดงั นี ้
1. อนุมตั ิให้ เลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกําหนด จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลีค่ ลาย และขอยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่กําหนดไว้ ในวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมถึงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ มีการ
รวบรวมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ด้ วย ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
อย่างมีนยั สําคัญ รวมทังสิ
้ ทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปั นผล ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณากําหนดวาระการประชุมและ
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทังวั
้ นกําหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (Record
Date) ขึ ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสถานการณ์คลีค่ ลาย โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
2. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี จากกําไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรของกําไรสุทธิ
ในรู ปแบบเงินสดจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี และรั บรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิน้
105,866,364 บาท ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ รวมถึง
สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อ
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นวันกําหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปั นผลเดิมตามมติคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึง่ เคยแจ้ งผู้ถือหุ้นไว้ แล้ วนัน้

คณะกรรมการพิ จารณาจ่ ายเงิ น ปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่า ยเงิ นปั น ผลจากผลกํ าไรของบริ ษัท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ตามที่จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ินนั ้ เป็ นไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการเลื่อนประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯออกไปก่อนโดยไม่มีกํา หนด ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจะไม่มีการนํา เสนอการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจําปี 2562 อีก และคณะกรรมการบริ ษัทจะนําเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวข้ างต้ น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ ถัดไป
บริ ษัทฯ ขออภัยผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี ้เป็ นอย่างสูง ที่ต้องเลือ่ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้อย่างกะทันหัน บริ ษัทฯ
จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดต่อไป และจะพิจารณากําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็ วต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ตอ่ ประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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