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ที, RJH – SET 3/2564
วันที, 22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื, อง
เรี ยน

แจ้ งการจ่ายเงินปั นผล และกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 (แก้ ไข)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที,ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เมื,อวันที, 22 กุมภาพันธ์ 2564
ได้ มีมติในเรื, องที,เป็ นสาระสําคัญ ดังนี b
อนุมัติให้ เรี ยกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที, 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อง
ประชุม ราชธานี ชันb ใต้ ดิน อาคาร C โรงพยาบาลราชธานี ถนนโรจนะ ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
1. กํ าหนดรายชื, อผู้ถือหุ้น ที, มี สิท ธิ เข้ าร่ วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2564 (Record Date) ในวัน ที, 15 มี น าคม
2564 (วันขึ bนเครื, องหมาย XM วันแรก คือ 11 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564)
2. กําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ดังนี b
วาระที, 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
วาระที, 2
รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2563 และพิจารณางบการเงินประจําปี สิ bนสุดวันที, 31 ธันวาคม 2563
วาระที, 3
พิจารณาจ่ายปั นผล ประจําปี 2563 สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
b วนั ที, 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม
2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็ นเงิน 135 ล้ านบาท
• กําหนดรายชื,อผู้ถือหุ้นที,มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที, 10 พฤษภาคม 2564 (อนึ& ง
การให้สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ฯ ยังมี ค วามไม่ แ น่ น อน เนื &อ งจากต้อ งรอการอนุม ัติ จ ากที &
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํ าปี 2564)
• กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที, 25 พฤษภาคม 2564 (วันขึ bนเครื, องหมาย XD วันแรก คือ 7 พฤษภาคม
2564)
• ทังนี
b b ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วจํานวน 2 ครังb คือ เมื,อวันที, 8
กันยายน 2563 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิน 120 ล้ านบาท และเมื,อวันที, 4 ธันวาคม
2563 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิน 45 ล้ านบาท
• โดยรวมเป็ นเงินปั นผลจากกํ าไรสุทธิ สําหรั บผลการดํ าเนิ นงานในปี 2563 ที, จ่ายให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้น ใน
อัตรา 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
b bน 300 ล้ านบาท
วาระที, 4
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
b
,ออกตามวาระ
วาระที, 5
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2564
วาระที, 6
พิจารณาแต่งตังผู
b ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2564
วาระที, 7
พิจารณาเรื, องอื,น ๆ (ถ้ ามี)
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จึงเรี ยนมาเพื,อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุรินทร์ ประสิทธิwหิรัญ)
กรรมการผู้จดั การ

