
 

ที่ TC-CP 010/2563 
       
  24 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยยกเลกิวนัประชมุ และวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 และอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ครัง้ที่  4/2563 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี
บอลรูม ชัน้ลอ็บบี ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และมีสิทธิในการ
รับเงินปันผล ในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2563 นัน้ 

 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 ที่มีแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึน้และยงัไม่สามารถหยดุยัง้การแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาด ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือ
ภาคเอกชนให้พิจารณาความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลกัษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียม
มาตรการที่ดีในการรองรับผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมแล้วก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้
อย่างชัดเจน รวมทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะท าให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้วา่จะเป็นอยา่งไรต่อไป บริษัทได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภยัในสขุภาพอนามยัของผู้ ถือหุ้น
เป็นเร่ืองส าคญัเป็นอนัดบัแรก ประกอบกบัโรงแรมในฐานะเจ้าของสถานท่ีไม่สามารถอนญุาตให้ใช้สถานที่เพื่อจดัการประชุม
ได้  

 จากเหตดุงักลา่วที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและค านงึถงึ
ประเด็นตา่งๆ อยา่งรอบด้านแล้วมีมติอนมุตัิดงันี ้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ออกไปหลังวันที่  29 พฤษภาคม 2563 โดยยกเลิก
ก าหนดวนัประชุมและวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ก าหนดไว้วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 โดยการ
เลือ่นประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั รวมทัง้สทิธิของผู้
ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดวาระการประชมุและวนัประชุมสามญัผู้



 

ถือหุ้น รวมทัง้วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึน้ใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความ
เหมาะสมตามที่จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

2. อนุมัติการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้น
ละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 219 ล้านบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วจ่าย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้
รวบรวมไว้แล้วในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวนั
ก าหนดสทิธิและวนัจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว 

 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทตามที่
ปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิเดิมที่เคยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นไว้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัตินัน้ เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเลือ่นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไมม่ีก าหนด 
ซึง่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาทนี ้เป็นการจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัททัง้ปี 2562 ดงันัน้
คณะกรรมการบริษัทจะไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีกตอ่ไป 

3. อนุมัติการแต่งตัง้ให้ 1. นายธีรนันท์ ศรีหงส์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แทนนางชรินทร วงศ์ภูธร 2. นายวินิจ ศิลามงคล เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แทนศาสตราจารย์         
ส าเรียง เมฆเกรียงไกร ซึง่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 มีนาคม 2563 

ดังนัน้ บริษัทจึงขอสรุปรายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

1) นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2) นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการอิสระ 
3) นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ กรรมการอิสระ  

 (โดยการแตง่ตัง้ให้มีผล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 

4) นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ  

 (โดยการแตง่ตัง้ให้มีผล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 

5) นายสมประสงค์ บญุยะชยั กรรมการ 
6) นายเกว็ก บคั ไช กรรมการ 
7) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการ 



 

8) นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ 
9) นายภเูวียง ประค ามินทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
1) นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (โดยการแตง่ตัง้ให้มีผล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 

2) นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการตรวจสอบ 
3) นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ กรรมการตรวจสอบ  

  (โดยการแตง่ตัง้ให้มีผล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1) นายธีรนนัท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

 (โดยการแตง่ตัง้ให้มีผล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 
2) นางภทัรียา เบญจพลชยั กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
3) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1) นางภทัรียา เบญจพลชยั ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2) นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 (โดยการแตง่ตัง้ให้มีผล ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2563) 

3) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1) นายเอนก พนาอภิชน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2) นายเกว็ก บคั ไช กรรมการบริหาร 
3) นายอนนัต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการบริหาร 
4) นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ กรรมการบริหาร 

  

 

 

 



 

 บริษัทต้องขออภยัท่านผู้ ถือหุ้นที่ต้องแจ้งยกเลิกการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามก าหนดวนัดงักลา่ว
จนกวา่กรมควมคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ จะประกาศวา่ประเทศไทยปลอดภยัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัส COVID-19 และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทจะรีบด าเนินการพิจารณาเลือกวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อให้สามารถจดัให้มีวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้อยา่งโดยเร็ว  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

              (นายสลลิ จารุจินดา)  
                                                                                                         หวัหน้าฝ่ายกฎหมายและก ากบัดแูล  

          บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 


