(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ข้ า พเจ้ า บริ ษัทสยามฟิ วเจอร์ ดีเ วลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั ง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.และจัด สรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 1,776,618,036 บาท เป็ น
1,776,607,541 บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปั นผลครัง้ ก่อน
จานวน 10,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อให้ เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
กาหนดไว้ ในการทีจ่ ะดาเนินการเพิ่มทุนต่อไป
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 1,776,607,541 บาท เป็ น
2,131,929,050 บาท โดยออกหุ้ น สามั ญ จานวน 355,321,509 หุ้น มู ล ค่ า หุ้ นที่ ต ราไว้ หุ้ นละ 1 บาท
รวม 355,321,509 บาท
3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติจ ดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 355,321,509 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวม 355,321,509 บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น

ไม่เกิน 355,321,509 หุ้น

อัตราส่ วน ราคาขาย
(เดิม : ใหม่ ) ต่ อหุ้น
(บาท)
5:1

0

เหตุผล

หมายหตุ

เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปั นผล

หุ้นปั นผล

3.2 การดาเนินการของบริ ษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการ
จัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผล
ในอัตรา 0.20 บาทต่ อหุ้น เท่านัน้
3.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จดั สรร
ไม่มี
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4. กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุ มัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น.
ณ โรงภาพยนตร์ เอสพละนาด ซีนีเพล็กซ์ 5 ชัน้ 3 ศูนย์การค้ าเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข
การขออนุญาต (ถ้ ามี)
ไม่มี
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อจัดสรรหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เพื่อเป็ นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยจ่ายปั นผลในรูปของ
หุ้นปั นผล
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 เพื่อเพิม่ สภาพคล่องในหุ้นของบริ ษัท
7.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว(ถ้ ามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดย
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้ องไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจโดยปกติของบริ ษัท
8.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นปั นผล จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เพิ่มทุนเป็ นต้ นไป
8.3 อื่น ๆ
ไม่มี
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มติการ
เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี
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10. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันทีค่ ณะกรรมการบริษัทลงมติเรื่ องการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือ่ สิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

วันที่
12 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
26 มีนาคม 2562

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.................................................................... กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริ ษัท
(นายสมนึก พจน์เกษมสิน)
ตาแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
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