ที่ รส 132/2563
วันที่ 26 มีนาคม 2563
เรื่อง

การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 และการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2563 ของบริษัท ริช สปอร์ ต จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ได้ มีมติอนุมตั กิ ําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 ณ ห้ องกิง่
กัญญา ชั ้น 5 โรงแรม เดอะโฟร์ วงิ ส์กรุงเทพ เลขที่ 40 ถนนสุขมุ วิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สําคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทไปแล้ วนัน้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็ นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบนั COVID-19 มีแนวโน้ มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่าง
รวดเร็วในประเทศไทย และมีจํานวนผู้ตดิ เชื ้อเพิม่ มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังมี
้ การกระจายไปในวงกว้ างมากขึ ้น กอรปกับ
ภาครัฐได้ ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลด
การแพร่ระบาดไปสูบ่ คุ คลจํานวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้ าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั ้งเป็ นการปฏิบตั ติ ามมาตรการของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังเป็ นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจําเป็ นดังกล่าวข้ างต้ น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการประชุมครัง้
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้ พจิ ารณาโดยคํานึงถึงประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้ าน
แล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปไม่มีกําหนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2563 ที่ ได้ กําหนดไว้ เดิมในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 รวมทัง้ ให้ ยกเลิกวันกํ าหนด
รายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ์ในการเข้ าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่ได้ กําหนดไว้ เดิมเมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 ด้ วย หากสถานการณ์ คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ ว จะมีการพิจารณากําหนดวันประชุมและ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ขึ ้นใหม่โดยเร็ว
2. ให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญ ชีกําไรขาดทุน
ประจําปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ ว ใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้ าสตางค์) ซึ่งเป็ นอัตราเดิม รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 38,500,000 บาท โดยจะจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษีได้ ทั ้งจํานวน ทั ้งนี ้ การจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลรดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน
2563 (จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 (จากเดิมวันที่ 18 พฤษภาคม
2563)
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พจิ ารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี ตามที่จะเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จึงพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกําหนด ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทในครัง้ นี ้ เท่ากับ
ร้ อยละ 26.1 เป็ นอัตราที่ตํ่ากว่านโยบายของบริ ษัท โดยบริษัทกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ
40 ของกําไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่องจากในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ ดําเนินโครงการซื ้อหุ้น
สามัญ ของบริ ษัทคืน จํานวน 27 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิน้ 121,500,000 บาท จากสาเหตุ
ดังกล่าวทําให้ บริ ษัทฯ ต้ อ งจัดสรรกําไรส่วนหนึ่งเป็ นสํารองอื่นเป็ นจํานวน 121,500,000 บาทและไม่สามารถนํ าสํารอง
ดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลได้
บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี ้เป็ นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นีอ้ ย่างกะทันหัน
ตามเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ ชิด
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้ วยวิธีอื่นใดที่กฏหมายกําหนดให้ ทําได้ เพื่อจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัท ริช สปอร์ ต จํากัด (มหาชน)
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