Brock : 015 / 2563
วันที4 1 เมษายน 2563
เรื4 อง

แจ้งมติคณะกรรมการบริ ษทั ให้เลื4อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันอังคารที4 7 เมษายน 2563
และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) “BROCK” ขอแจ้งมติที4ประชุมคณะกรรมการ ครัcงที4 2/2563 ซึ4งประชุม
เมื4อวันพุธที4 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
BROCK ขอเรี ยนให้ทราบว่า ตามที4ทาง BROCK ได้เชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ใน
วันอังคารที4 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom B ชัcน 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล เลขที4 514 ซอย
รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร เพื4อพิจารณาวาระ
ต่างๆ ที4สาํ คัญตามรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุมที4ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไปแล้วนัcน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชืcอไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยตัcงแต่เริ4 มต้น
จนถึงเวลานีcมีการแพร่ ระบาดเพิ4มขึcนอย่างต่อเนื4องและเริ4 มกระจายในวงกว้างมากขึcน
ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความ
ร่ วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจําเป็ นในการจัดกิจกรรมที4มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก
ซึ4งเป็ นโอกาสที4ทาํ ให้การแพร่ ระบาดเกิดขึcนและกระจายสู่บุคคลทัว4 ไปได้ง่าย ทาง BROCK ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและทีมงาน
ทุกฝ่ าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเวลานีcไม่วา่ BROCK จะจัดเตรี ยมมาตรการที4ดีไว้รองรับการ
มาร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ อย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้วา่ จะสามารถลดความเสี4 ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นc ีเป็ น
เหตุการณ์ที4เปลี4ยนแปลงได้ตลอดเวลาทําให้คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็ นอย่างไร
ด้วยเหตุดงั กล่าวที4ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื4อวันที4 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคํานึงถึงประเด็น
ต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมตั ิดงั นีc
1. เลื4อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครัcงที4 1/2563 ออกไปไม่มีกาํ หนด โดยยกเลิกกําหนดวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครัcงที4 1/2563 ที4กาํ หนดไว้ในวันที4 7 เมษายน 2563 และยกเลิกกําหนดรายชื4อผูถ้ ือหุ ้นที4มี
สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครัcงที4 1/2563 (XM) โดยวิธี Record Date โดยการเลื4อนประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ รวมทัcง สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นในการรับเงิน
ปั นผล ทัcงนีc คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณากําหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นขึcนใหม่เมื4อ
สถานการณ์คลี4คลายและมีความเหมาะสมตามที4จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบต่อไป
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2. อนุมตั ิเปลี4ยนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563 เป็ น การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิ นงานประจําปี
สิc นสุ ด วันที4 31 ธันวาคม 2562 และกําไรสะสมที4ยงั ไม่ได้จดั สรร ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ ้นจากทุนชําระแล้ว
1,025,000,181.- บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจํานวน 20,500,003.62 บาท (ยีส4 ิ บล้านห้าแสนสามบาทหกสิ บสองสตางค์)
ทัcงนีcการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลตามที4ปรากฏรายชื4อ
ณ วันกําหนดรายชื4อผูถ้ ือหุ ้นที4 มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันอังคารที4 10 มีนาคม 2563 (จะขึcนเครื4 องหมาย XDหรื อ
วันที4ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ที4 9 มีนาคม 2563) ซึ4งเป็ นกําหนดวันเดิมที4เคยแจ้งผูถ้ ือหุ ้นไว้แล้ว โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพุธที4 1 พฤษภาคม 2563
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ตามที4จะเสนอให้ที4ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ินc นั
เพื4อลดผลกระทบที4อาจเกิดขึcนกับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื4อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ออกไปก่อนโดยไม่มีกาํ หนด ซึ4งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุน้ จากทุนชําระแล้ว 1,025,000,181.บาท คิดเป็ นเงินปันผลจํานวน 20,500,003.62 บาท (ยีส4 ิ บล้านห้าแสนสามบาทหกสิ บสองสตางค์) ทัcงนีcการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู ้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รับเงินปั นผลตามที4ปรากฏรายชื4อ ณ วันกําหนดรายชื4อผูถ้ ือหุน้ ที4มี
สิ ทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที4 10 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 อีก
BROCK
ขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ ที4แจ้งเลื4อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที4
เกิดขึcนและมีการเปลี4ยนแปลงตลอดเวลา โดย BROCK จะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื4นใดที4กฎหมายกําหนดให้สามารถทําได้ เพื4อจัดให้มี
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไปโดยเร็ ว
จึงเรี ยนมาเพื4อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ )
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอํานวยการ
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