(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้าบริ ษทั ซี ลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติ คณะกรรมการครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 17.00น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 140,000,000 ล้านบาท เป็ น 159,000,000 ล้าน
บาท โดยออกหุน้ สามัญ / หุน้ บุริมสิ ทธิ จานวน 38,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 19,000,000 ล้านบาท โดยเป็ น
การเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้
รวม
(ล้ านบาท)
(บาทต่อหุ้น)
√ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
หุน้ สามัญ
10,000,000
0.50
5,000,000
การใช้เงินทุน
หุน้ บุริมสิ ทธิ
√ แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
28,000,000
0.50
14,000,000
(General Mandate)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
กรณี การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณี การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ และ
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
ชาระเงินค่ าหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ เดิมเพื่อ
10,000,000
28:1
รองรับการจ่าย
หุน้ ปั นผล

หมายเหตุ
วันปิ ดสมุด
ทะเบียน 19
เมษายน 2562
จ่ายปั นผล 26
เมษายน 2562

- กรณี ที่เป็ นการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ให้ระบุวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรื อวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนด้วย
2.1.1 การดาเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่ผ้ ูถื อ หุ้น รายใดมีเ ศษของหุ้น เดิม หลัง จากจัด สรรหุ้น ปั น ผลแล้ ว ให้ จ่า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สด
แทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.017857 บาท

2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
หลักทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิ ได้
ประชาชน
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
บุคคลในวงจากัด
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
1/

จานวนหุ้น

หมายเหตุ

-

ร้ อยละต่ อ
ทุนชาระแล้ ว1/
-

28,000,000
-

-.
10
-

-

.-

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กาหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น
7 โรงแรมทองธารา ริ เวอร์ววิ เลขที่ 9/99 ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 โดย

กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่วนั ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
√

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 (Record date) ในวันที่
14 มีนาคม 2562
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
4.2 การดาเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด ( Private Placement ) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบ
มอบอานาจโดยทัว่ ไป ( General mandate )
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
5.1 เพื่อจัดสรรหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม สาหรับเป็ นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยออกเป็ นหุน้
ปั นผล แทนการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
5.2 เพื่อให้บริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดาเนินธุรกิจปรกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริ มสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริ ษทั
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
6.1 เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องสาหรับหุน้ ของบริ ษทั
6.2 เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงิน
สารองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย โดยพิจารณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ

7.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรหุน้ ปั นผลจะมีสิทธิเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เช่นมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล สิ ทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม เป็ นต้น
8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
2
กาหนด Record date เพื่อสิ ทธิเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
14 มีนาคม 2562
3
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
4 เมษายน 2562
4
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
6
กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้น เพื่อสิ ทธิในการรับปั นผล
19 เมษายน 2562
7
กาหนดจ่ายปั นผล
26 เมษายน 2562
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.............. .......................... กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
( นายเอก สุวฒั นพิมพ์ )

ประทับตราของบริ ษทั
บริ ษทั

ลายมือชื่อ................. ....................... กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทน
( นายณรงค์ สุวฒั นพิมพ์ )

