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เรื่อง
เรียน

การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จ ากั ด (มหาชน) ได้ มี ม ติ ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจ าปี 2563 ในวั น พฤหั สบดี ที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารสิ น สาธรทาวเวอร์ ชั้ น 11
อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ
ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น
เนื่ องด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้
แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น โดยไม่อาจคาดการณ์ ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
หรือไม่เพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกาหนด
บริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อ งสั่ งปิ ดสถานที่ เป็ น การชั่วคราว (ฉบั บ ที่ 4)
เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความรุน แรงของสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ ความปลอดภั ย ของท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังนี้
1.อนุมั ติ เลื่ อนการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี 2563 ในวัน ที่ 2 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่ มี กาหนด
ยกเลิกระเบียบวาระการประชุม และยกเลิกการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมกาหนดไว้
ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง บริษัทจะพิจารณา
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ และจะแจ้งกาหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมให้ทราบอีกครั้ง
2.อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานตามงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date) เพื่ อสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 5 มีน าคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวัน ที่ 27 เมษายน 2563
ซึ่งเป็นกาหนดเดิมที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของ
ผู้ถือ หุ้น ไม่ ได้รับ ผลกระทบจากการยกเลิ กการประชุ มสามัญ ผู้ ถือหุ้ น ข้างต้ น ซึ่งการจ่ายเงินปั น ผลระหว่างกาลครั้งนี้
เมื่ อรวมกั บการจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลครั้งก่ อน เมื่อ วัน ที่ 26 กัน ยายน 2562 ในอัต ราหุ้ นละ 0.16 บาท รวมเป็ น
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
ซึ่งมีอัตราเท่ากับที่จะเสนอขออนุมั ติต่ อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่าย
เงินปันผลประจาปี 2562 อีก
บริษั ทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน อย่างไรก็ตามบริษัทจะติดตาม
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกาหนดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
- โกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ –
(นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ

