ที่ CGD 63/0022
วันที่ 20 มีนาคม 2563
เรือ่ ง

:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 2/2563
ยกเลิกกาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ยกเลิกวันกาหนด
รายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิท ธิ เข้า ประชุม กาหนดวันประชุม และระเบีย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2563 ใหม่ รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน

:

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขที่ CGD 63/0015 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คันทรี่ กรุ ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 2/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจากัดตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และกาหนดระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 รวมทัง้ กาหนด Record Date สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี
2563 ที่อา้ งถึงนัน้
เนื่องด้วย บริษัทฯ จาเป็ นต้องเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
เพื่อรองรับการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 และจาเป็ นต้องยกเลิกและกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ใหม่ ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติในเรือ่ ง
ที่สาคัญสรุปได้ดงั ต่อไปนี ้
1. มีมติอนุมตั ิให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 ในวาระดังต่อไปนี ้
(1) ยกเลิกมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ อี ก จ านวน 826,000,000 บาท จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
9,958,993,608 บาท เป็ นจานวน 10,784,993,608 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
(2) ยกเลิกมติ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคล
ในวงจากัดตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
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(3) ยกเลิกมติกาหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และยกเลิกวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม
2563 (Record Date)
2. มี ม ติ อ นุมัติ ให้เ สนอต่อ ที่ ประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุมัติ การเพิ่ มทุนจด
ทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) โดยเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นอี ก จ านวน
3,305,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 9,958,993,608 บาท เป็ นจานวน 13,263,993,608
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฎตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) เอกสารแนบ 1.
นอกจากนี ้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

13,263,993,608 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสาม

แบ่งออกเป็ น

13,263,993,608 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น:
หุน้ สามัญ

1 บาท

ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อย
แปดบาทถ้วน)
(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสาม
ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อย
แปดหุ้น)
(หนึ่งบาท)

13,263,993,608 หุน้

(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสาม

ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อย
แปดหุ้น)
หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(- หุน้ )”

3. มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่ เ กิ น 3,305,000,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท ตามแบบมอบอ านาจทั่ว ไป
(General Mandate) (คิดเป็ นร้อยละ 29.99 ของทุนชาระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
3.1 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 29.99 ของทุนชาระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตาม
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่
บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้
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3.2 จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 826,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 9.99 ของทุนชาระแล้วของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตาม
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวนหรือแต่
บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้ ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดนีจ้ ะไม่เป็ นการเสนอขายหุน้ ในราคาต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3.3 มอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณา
กาหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ อานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1)

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้ จานวนหรือเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่ได้รบั สิทธิ การจัด สรรหุ้น
(Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน การกาหนดราคาเสนอ
ขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชาระเงินค่าหุน้ การสรรหา
นักลงทุนในวงจากัด (Private Placement) เป็ นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการ
เสนอขาย การจองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัด เพียงพิจารณากาหนด
อัตราส่วนการจองซือ้ สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม กาหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การชาระเงินค่าหุน้ วิธีการจัดสรร ตลอดจน
กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ได้ตามที่
เห็นสมควร

(2)

ลงนามในแบบค าขออนุญ าต หนัง สือ บอกกล่า ว ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรับรอง
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ
หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง ในการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่ม
สาหรับการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และ ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มสาหรับการ
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เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ทุนชาระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (วันที่ 20 มีนาคม 2563)
ทั้ง นี ้ การจั ด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General Mandate) ข้า งต้น จะต้อ ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายใน
วันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ทัง้ นี ้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารแนบ 1.
4. มีมติอนุมตั ิกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามกาหนดการเดิมในวันที่ 28 เมษายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอนเซอวาทอรี่ (Conservatory) โรงแรมโฟร์ซีซ่นั กรุ งเทพ ณ แม่นา้ เจ้าพระยา ถนน
เจริญกรุ ง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร และกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ใหม่ในวันที่ 7 เมษายน 2563 (Record Date) โดยกาหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหม่ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและการงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม (Right Offering) และบุค คลในวงจ ากัด
(Private Placement) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ตามแบบมอบอ านาจทั่ว ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคลใน
วงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 11 เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
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5. มีมติอนุมตั ิการทารายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จากัด (มหาชน) โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้ อายุ 180 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 35,000,000
บาท ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 (CGD BE 2563/03) และต่ออายุต๋ วั แลกเงิน (Rollover) มูลค่าหน้าตั๋วแลก
เงิ น 60,000,000 บาท ที่จะครบกาหนดในวันที่ 25 มีนาคม 2563 (CGD BE 2563/01 Rollover) โดยมี
รายละเอียดการทารายการ ดังนี ้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :

20 มีนาคม 2563 และ 25 มีนาคม 2563

(2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผูใ้ ห้กู้

:

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

:

เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงเนื่องจาก ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่คือ บริษัท คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ผู้บ ริ ห ารและผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ คื อ กลุ่ม เตชะอุ บ ล
เช่นเดียวกับบริษัท

ผูก้ ู้

:

บริษัท

(3) ประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ประเภท

:

รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ประเภทรายการรับ ความช่วยเหลือทางการเงิ น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัก ทรัพ ยแห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และการ
ปฏิ บัติ ก ารของบริษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ยวโยงกั น พ.ศ.2546
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)

การชาระเงินต้น :

ชาระคืนเมื่อครบกาหนดของตั๋วแลกเงิน

การชาระดอกเบีย้ :

หักชาระในวันที่ออกตั๋วแลกเงิน

หลักประกัน

ไม่มี

:

รายละเอียดตั๋วแลกเงิน อัตราดอกเบีย้ วันครบกาหนดไถ่ถอน:
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จากัด (มหาชน)
วันที่ออกตั๋วแลกเงิน

CGD BE 2563/01

CGD BE 2563/03

24 กุมภาพันธ์ 2563

20 มีนาคม 2563

CGD BE 2563/01
Rollover
25 มีนาคม 2563

25 มีนาคม 2563

16 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

ระยะเวลา (วัน)

30

180

180

อัตราดอกเบีย้

ร้อยละ 6 ต่อปี

ร้อยละ 6 ต่อปี

ร้อยละ 6 ต่อปี

กาหนดการไถ่ถอน
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มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน
มูลค่าสิ่งตอบแทน
(ดอกเบีย้ )
มูลค่า ณ วันที่ออกตั๋วแลกเงิน

60,000,000.00

35,000,000.00

60,000,000.00

294,438.39

1,005,854.18

1,724,321.45

59,705,561.61

33,994,145.82

58,275,678.55

(4) วัตถุประสงค์การใช้เงิน
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชาระหนีค้ ืน (ถ้ามี)
(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
(5.1)

รายการที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการซึ่งเกิดจาก
บุคคลเดียวกัน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้ อายุ 30 วัน มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 60,000,000.00 บาท
ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ 6 ต่อปี มูลค่าสิ่งตอบแทน (ดอกเบีย้ ) 294,438.39 บาท กาหนดการไถ่ถอนวันที่ 25
มีนาคม 2563

(5.2)

ขนาดของรายการเกี่ยวโยงกัน (ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562)
รายการ

รายละเอียด

สินทรัพย์รวม (บาท) – (1)

28,905,051,204

หนีส้ นิ รวม (บาท) – (2)

23,861,907,999

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (บาท) – (3)

3,636,667,102

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย (บาท) – (4)

369,043,152

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (บาท) = (1) – (2) – (3) – (4)
มูลค่าสิ่งตอบแทนของรายการ (ดอกเบีย้ )
ขนาดของรายการต่อมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

1,037,432,951
3,024,614
ร้อยละ 0.29

(6) ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าทารายการ
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเข้าทารายการดังกล่าวถือเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีมลู ค่าสิง่ ตอบแทนของรายการ (ดอกเบีย้ ) รวม 3,024,614
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บาท ถือเป็ นรายการเกี่ยวโยงกันขนาดกลาง (ร้อยละ 0.29 ของ NTA) ซึ่งมีขนาดมากกว่า 1ล้านบาท
แต่น ้อ ยกว่า 20 ล้า นบาท ดัง นั้น เมื่ อ พิ จ ารณาขนาดรายการของรายการดังกล่าวภายใต้เงื่ อนไข
ประกาศเรื่ อ งรายการเกี่ ย วโยงกัน แล้ว บริ ษั ท จะต้อ งขออนุมัติ ก ารเข้า ท ารายการจากที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ตอ้ งขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(7) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้และไม่ได้ออกเสียง
นายเบน เตชะอุบล
(8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้บริษัทฯ กูย้ ืมเงินโดยการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสัน้
และการต่ออายุต๋วั แลกเงินกับ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดาเนินงานทั่วไปของบริษัท ฯ และ/หรือ เพื่อชาระหนีค้ ืน (ถ้ามี) โดยการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้รบั อัตราดอกเบีย้ ที่เทียบเคียงได้กบั อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงของสถาบันการเงิน
ในปั จจุบนั และมีความยืดหยุน่ ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้
เงิน
(9) ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ทฯ ที่ แ ตกต่างจาก
ความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกับ คณะกรรมการบริษั ท ฯ โดยไม่มี ก รรมการที่ มี
ความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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เอกสารแนบ 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท คันทรี่ กรุ ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า บริษัท คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ
ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563
เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาหน่าย การเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1. การลดทุนและการเพิม่ ทุน
 มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 826,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
จานวน 10,784,993,608 บาท เป็ นจานวน 9,958,993,608 บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่
ยังไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 826,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท (ยกเว้นหุน้ สามัญที่สารอง
ไว้เ พื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ CGD-W4 จ านวน
1,652,865,654 หุน้ และ CGD-ESOP จานวน 40,000,000 หุน้ )
 มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 9,958,993,608 บาท
เป็ นจานวน 13,263,993,608 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 3,305,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี ้
การเพิม่ ทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุน้

จานวนหุน้
(หุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

-

-

-

-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

3,305,000,000
-

1
-

3,305,000,000
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

ประเภท
หลักทรัพย์

-

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น

ร้อยละต่อ
ทุนชาระ
แล้ว 1/

วัน เวลา
จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุ้น

หมายเหตุ

-

-

-

-
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เ2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
(Right Offering)
บุคคลในวงจากัด
(Private Placement)

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุ้น

ร้อยละต่อ
ทุนชาระ
แล้ว 1/

หุน้ สามัญ

2,479,000,000
หุน้

29.99

826,000,000
หุน้

9.99

หุน้ สามัญ

วัน เวลา
จองซือ้ และ
ชาระเงินค่า
หุ้น
-

หมายเหตุ

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ

1/

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนมีมติเสนอวาระการเพิม่ ทุนแบบ
General Mandate ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ:
 บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญ จานวนไม่เกิน 3,305,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ตามแบบ
มอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
และบุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่
ดังนี ้
(1)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 2,479,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 29.99 ของทุนชาระ
แล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right
Offering) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครัง้ เดียว
เต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้

(2)

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 826,000,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 9.99 ของทุนชาระ
แล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครัง้
เดียวเต็มจานวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็ นคราว ๆ ไปก็ได้
ทัง้ นี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บคุ คลในวงจากัดนีจ้ ะไม่เป็ นการเสนอขายหุน้ ในราคา
ต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 อนึ่ง ในการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่ม
สาหรับการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Offering) และทุนชาระแล้วในส่วนที่เพิ่มสาหรับการเสนอ
ขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชาระ
แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระเพิ่มทุนแบบมอานาจทั่วไปต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ (วันที่ 20 มีนาคม 2563)
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 การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป )General Mandate) จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันทีบ่ ริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 แล้วแต่
วันใดจะถึงก่อน
ทั้ง นี ้ มอบอ านาจให้ค ณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห าร และ/หรือ บุค คลที่ ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด และ/หรือ
แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึง่ อานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(2)

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้ จานวนหรือเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวได้ทกุ ประการ อาทิ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั สิทธิ การจัดสรรหุน้ (Record
Date) วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการออกเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน การก าหนดราคาเสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชาระเงินค่าหุน้ การสรรหานักลงทุน
ในวงจากัด (Private Placement) เป็ นต้น รวมถึงการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การ
จองซือ้ และรับชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพิจารณากาหนดอัตราส่วนการจองซือ้
สาหรับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการ
เสนอขาย การจองซื อ้ การช าระเงิ น ค่ า หุ้น วิ ธี ก ารจัด สรร ตลอดจนก าหนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร

(2)

ลงนามในแบบคาขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึง่ รวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
คอนเซอวาทอรี่ (Conservatory) โรงแรมโฟร์ซีซ่นั กรุ งเทพ ณ แม่นา้ เจ้าพระยา ถนนเจริญกรุ ง แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 (Record Date)
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่ นไขการขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
4.1

การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอานาจ
ทั่วไป (General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษั ท ฯ จะน าเงิ น ที่ ได้จ ากการเสนอขายหุ้น ไปใช้เพื่ อกิ จการของบริษัทฯ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิ นทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้คืน
หนีข้ องบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะทาให้บริษัทฯ
มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสาหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้คืนหนีข้ อง
บริษัทฯ ได้อย่างทันกาล อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริษัทฯ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
7. ประโยชน์ท่ผี ู้ถอื หุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1

7.2

นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่างๆ ทัง้ หมด อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ อาจกาหนดให้การจ่ายเงินปั นผล มีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่
กับความจ าเป็ นในการใช้เงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยายธุ รกิ จ และปั จจั ยอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ทัง้ นีม้ ติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
จะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้และจะดาเนินการรายงานให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป
บริษั ท ย่อ ยของบริษัท ฯ มี น โยบายการจ่ายปั น ผลไม่น ้อยกว่าร้อ ยละ 50 ของก าไรสุทธิ ตามงบ
การเงินของบริษัทย่อย หลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่างๆ
ทัง้ หมด โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงาน เริ่มตัง้ แต่เมื่อผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่ม
ทุน/ผูท้ ี่ได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นีไ้ ด้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ แล้วกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้น
11

เอกสารแนบ 1
7.3

อื่นๆ
-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่ม
ทุน
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2563
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 (Record Date)
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
วันจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์

วัน เดือน ปี
20 มีนาคม 2563
7 เมษายน 2563
28 เมษายน 2563
ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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ที่ CGD 63/0026

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่ อง

:

แจ้ งการเปลีย่ นแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

เรี ยน

:

กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 3/2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั กิ ําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องคอนเซอวาทอรี่ (Conservatory) โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ กรุ งเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดังกล่าวได้ มีมติมอบอํานาจให้ นายเบน
เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอํานาจภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยก
ประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 รวมถึงการแก้ ไข และ/หรื อ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรื อสถานที่จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 นัน้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศของ
กรุ งเทพมหานคร เรื่ องสัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ ห้องคอนเซอวาทอรี่
(Conservatory) โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ กรุ งเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
เป็ นสถานที่ท่ีกําหนดไว้ สําหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ต้ องปิ ดสถานที่ตามประกาศดังกล่าว ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งเปลีย่ นแปลงสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ดังนี ้
จากเดิม

ห้ องคอนเซอวาทอรี่ (Conservatory) โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ กรุงเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ถนนเจริ ญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนเป็ น

ห้ องประชุ ม บริ ษั ท คันทรี่ กรุ๊ ป ดี เวลลอปเมนท์ จํากั ด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคาร
เพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

โดยกําหนดเวลาและระเบียบวาระการประชุมยังคงเดิม
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 บริ ษัทฯ มีความตระหนักถึงความเสีย่ งของการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริ ษัทฯ จึงขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วยตนเอง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ท่านสามารถส่งคําถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้ าให้ บริ ษัทฯ ก่อนวันที่ 21 เมษายน
2563 ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี ้

(1) อีเมลของบริ ษัทฯ : chatchai@cgd.co.th
(2) ทางไปรษณีย์: บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
ชัน้ 20 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1

ทังนี
้ ้ ในวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยมความพร้ อมและดําเนินการคัดกรอง
ผู้เข้ าร่วมประชุมโดยดําเนินการตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่ องการป้องกันควบคุมโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรื อ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 โดยดําเนินการดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ จะตังจุ
้ ดคัดกรองพร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์บริ เวณหน้ าห้ องประชุม
(2) ในกรณีที่บริ ษัทฯ ดําเนินการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมแล้ วพบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง
หรื อมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีนํ ้ามูก เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดการเข้ าร่ วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบ
ฉันทะให้ ผ้ อู ืน่ หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมแทนได้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
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