
 

 

 

 

ที ่ห.ท./SET/007/2563 

         วันที ่9 เมษายน 2563 

เร่ือง แจ้งมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่234 ให้
เล่ือนการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่53 โดยยกเลิกวันประชุม วาระการประชุมและ
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่53 

  
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ                   
 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 233 
ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 ไดมี้มติอนมุตัิการก าหนดวนัประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 53 ใน
วนัที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุอาคาร กสท. โทรคมนาคม ชัน้ 30 เลขที่ 72 อาคาร กสท 
โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ส  าคญัตามที่
บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2563 แลว้
นัน้ 

 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปัจจบุนัที่มีแนวโนม้
การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจ านวนผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก และรัฐบาลได้ออกประกาศ
สถานการณฉ์กุเฉินในทกุเขตทอ้งที่ทั่วราชอาณาจกัร ตัง้แต่วนัที่ 26 มีนาคม 2563 โดยออกขอ้ก าหนดหา้มการ
ด าเนินการและขอ้พงึปฏิบตัิเพ่ือเป็นการควบคมุและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ประกอบกบัประกาศ
กรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพ่ือควบคมุและจ ากัดการแพร่ระบาด ดว้ยเหตนีุ ้ที่ประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 234 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2563 ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงที่
อาจท าใหเ้กิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพ่ือเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวมและ
ปฏิบตัิตามมาตรการและนโยบายของรฐับาล จงึไดมี้มติดงันี ้

1. อนมุตัิใหเ้ลื่อนการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 53 ออกไปไม่มีก าหนด โดยใหย้กเลิกก าหนดวนั
ประชมุซึง่ไดก้  าหนดไวเ้ดิมวนัท่ี 24 เมษายน 2563 และระเบียบวาระการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
ครัง้ท่ี 53  
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2. อนุมัติใหย้กเลิกวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 53 
(Record date) ในวนัที่ 9 มีนาคม 2563 และวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในวนัที่ 7 
พฤษภาคม 2563 

3. อนุมัติใหย้กเลิกการน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 53 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กับผู้ถือหุน้ 
บรษัิทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเเทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีตามที่จะเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 53 เพ่ือพิจารณาอนมุัตินั้น เเละคณะกรรมการจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 อีก  

4. อนมุัติการจดัสรรเงินก าไรจากผลประกอบการปี 2562 เพ่ือจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ส  าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีเเล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเงินปันผลจ่าย ทั้งสิน้ 40,150,523.50 บาท ซึ่งเป็นอัตรา
เดียวกบัอตัราเงินปันผลท่ีที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 233 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 ได้
มีมติอนมุัติเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 53 แลว้นัน้ และก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผลระหว่างกาล ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 (จากเดิมวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563) เเละ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 (จากเดิมวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563) 

 

ทัง้นี ้การเลื่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดงักลา่วจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด 
โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่ครบก าหนดตามวาระตอ้งออกจากต าแหน่งจะปฏิบัติหนา้ที่ต่อเน่ืองจนกว่าจะไดมี้
การจดัประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 53 รวมถึงบริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในอตัราเดิม (อตัรา
ที่จ่ายในปี 2562) และผู้สอบบัญชีซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ ไดแ้ก่ นายโชคชยั งามวฒุิกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9728 หรือนางสาวพรรณ
ทิพย ์กุลสนัติธ ารง ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขที่ 4208 หรือนางสาวฐิติมา พงศไ์ชยยง ผูส้อบบัญชีรับอนญุาต
เลขที่ 10728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เขา้ท  าการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส 1 ปี 
2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยก่อน เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถเปิดเผยขอ้มลูและน าส่งงบการเงินต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดต้ามก าหนดเวลาและคณะกรรมการบริษัทจะ
เสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ต่อที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 53 เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้
ต่อไป 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากสถานการณก์ลบัสูส่ภาวะปกติและมีความเหมาะสมแลว้ คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาก าหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 53 ขึน้ใหม่
โดยเรว็และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

     .................................................. 
(นายกิตติพงศ ์กนกวิไลรตัน)์ 
    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 


