เลขที่ CAZ-005-2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกาหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 การจ่ายปนั ผลในรูปแบบของหุน้ ปนั ผลและเงินสด การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ_แก้ไข

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย : แบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4)
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนน
กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติดงั ต่อไปนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 และมีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ สาหรับปี สิน้ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว
2. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เประจาปี 2564 เรื่อง การจัดสรรกาไรสุทธิและจ่ายเงินปนั ผลสาหรับ
ผลการดาเนินงาน ปี 2563 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
2.1 จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมาย เป็ นจานวนเงิน 2.80 ล้านบาท
2.2 จ่ายปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.04778 บาท
รวมเป็ นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท โดยจ่ายปนั ผลเป็ นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน
รายละเอียดดังนี้
(1) จ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในอัตรา 20 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล เป็ นจานวนไม่
เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทัง้ สิ้นไม่เกิน 7,000,000
บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายหุน้ ปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.0250 บาท ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ รายใดมีเศษ
ของหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุน้ ปนั ผลแล้ว ให้จ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปนั ผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.0250 บาท

(2) จ่ายปนั ผลเป็ นเงินสด หุน้ ละ 0.02000 บาท รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมการชาระภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
สาหรับหุน้ ปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.00278 บาท รวมเป็ นจ่ายปนั ผลเงินสด หุน้ ละ 0.02278 บาท
หรือคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 6.38 ล้านบาท
รวมการจ่ายเงินปนั ผลในข้อ (1) และ (2) เป็ นการจ่ายปนั ผลในอัตราประมาณ 0.04778 บาทต่อหุน้
หรือคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนการจ่ายปนั ผลประมาณร้อยละ 25.12
ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสารองตามกฎหมาย โดยสัดส่วนการ
จ่ายเงินปนั ผลนี้ต่ ากว่านโยบายของบริษัทฯ ทัง้ นี้เพื่อ รักษาเงินสดบางส่วนไว้สาหรับ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทั ฯ
โดยกาหนดการจ่ายเงินปนั ผลดังนี้
รายการ
วันที่ดาเนิ นการ
18 มีนาคม 2564
 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้
์ รบั เงินปนั ผล (Record Date)
 กาหนดวันขึน้ เครื่องหมาย XD หรือวันทีไ่ ม่มสี ทิ ธิรั์ บเงินปนั ผล
 กาหนดจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้

17 มีนาคม 2564
21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม สิ ทธิ์ ในการรับเงิ นปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน จนกว่าจะได้รบั การอนุมตั ิ จาก
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
3. เห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 280,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพิม่ อีก จานวน 7,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 147,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญ จานวน 294,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 14,000,000 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปนั ผลของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ปรากฎตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน (F53-4) (ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย)
4. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิม่ เติม
หนัง สือ บริค ณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย นของบริษัทฯ โดยให้บุ คคลที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอานาจแก้ไขและเพิม่ เติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน ดังนี้
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 147,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ เจ็ดล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
294,000,000 หุน้
(สองร้อยเก้าสิบสีล่ า้ นหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
294,000,000 หุน้
(สองร้อยเก้าสิบสีล่ า้ นหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ ์
หุน้
( - )”

5. มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 14,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ามไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล
6. คณะกรรมการบริษทั ฯ (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระนี้) มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการซึง่ ครบกาหนดทีต่ ้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้ กลับเข้า
มาดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีก
วำระหนึง่

2. นายนที ทับมณี

ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

3. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ

ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง

7. มีม ติ ใ ห้ เ สนอที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิจ ารณาอนุ ม ัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ (ซึ่ง รวมถึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) สาหรับปี 2564 เป็ น ค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบีย้ ประชุม เงินบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
8. มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
บริษทั และบริษทั ย่อยประจาปี 2564 ดังมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. นางสาววิภาวรรณ ปทั วันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธเิ กียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือ
3. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9052
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 รวมจานวนไม่เกิน 3,200,000 บาท ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ
9. มีม ติอ นุ ม ัติใ ห้ก าหนดวัน ประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 ในวัน ศุ ก ร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา
13.30 น. ณ ห้องประชุม A ตึกเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมือง
ระยอง จ.ระยอง 21150 โดยกาหนดให้วนั ที่ 18 มีนาคม 2564 เป็ นวันให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) เข้าร่วมประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มวี าระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปนั ผล ประจาปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564

วาระที่ 10

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายซุง ซิก ฮอง
กรรมการผูจ้ ดั การ

(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้าบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000
บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนจานวน 147,000,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญ จานวน 14,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท รวม เป็ นเงินจานวน 7,000,000 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล ดังนี้
การเพิ่ มทุน

ประเภทหลักทรัพย์

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
 แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น

มูลค่าที่ ตราไว้

รวม

(บาทต่อหุ้น)

(ล้านบาท)

14,000,000

0.50

7,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิ นทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน

ราคาขาย

(เดิ ม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น)
ผูถ้ อื หุน้ เดิม

14,000,000

20 : 1

-

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ

Record Date
18 มีนาคม 2564
จ่ายปนั ผล
21 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ ัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทฯ จ านวนไม่ เกิน
ั้
14,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปนผลเป็
นหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 20 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญปนั ผล หรือคิดเป็ นการจ่ายหุน้ ปนั ผล
ในอัตราหุน้ ละ 0.0250 บาท
2. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ เดิมรายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังจากการจัดสรรหุน้ ปนั ผลแล้ว ให้จ่ายเงินปนั ผลเป็ น
เงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปนั ผล ในอัตราหุน้ ละ 0.0250 บาทต่อหุน้
3. คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติกาหนดวันทีจ่ ะกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที่ 18
มีนาคม 2564 (Record Date) โดยจะขึน้ เครือ่ งหมาย XD วันที่ 17 มีนาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงิน
ปนั ผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ทัง้ นี้การให้สทิ ธิ ์รับเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ยังมีความไม่แน่ นอนเนื่องจากต้องรอการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิ สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ ม
ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุม A ตึกเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
21150 โดย
 กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นทีม่ สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 18 มีนาคม
2564 (ขึน้ เครือ่ งหมาย XM หรือวันทีไ่ ม่มสี ทิ ธิ ์เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564)
4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)
4.1 ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
4.2 บริษทั ฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการเพิม่ ทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สทธิของบริษทั
และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.3 บริษทั ฯ จะยื่นคาขออนุมตั ติ ่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญเพิม่
ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุน และการใช้เงิ นทุนในส่วนที่ เพิ่ ม
บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
6. ประโยชน์ ที่บริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
6.1 เพิม่ สภาพคล่องในหุน้ ของบริษทั
6.2 เพือ่ รักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ฯ โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดทัง้ หมด
6.3 สามารถนาเงินสดไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั

7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
7.1 บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
และหลัง หักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายและบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทัง้ นี้ การพิจารณาจ่ายเงินปนั ผล คณะกรรมการบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ เป็ นหลัก รวมถึงปจั จัยอื่น ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินของบริษทั ฯ สภาพคล่องของบริษทั ฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความเหมาะสม
อืน่ ใดในอนาคต
7.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ปนั ผลในครัง้ นี้ จะมีสทิ ธิเท่าเทียมกับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ทุก
ประการ และมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในอนาคต
8. รายละเอียดอื่นใดที่ จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
- ไม่ม ี ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1.

วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2564

23 กุมภาพันธ์ 2564

2.

วันขึน้ เครือ่ งหมาย (XM)

17 มีนาคม 2564

3.

วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564

23 เมษายน 2564

4.

วันขึน้ เครือ่ งหมาย (XD)
กาหนดการจ่ายเงินปนั ผลในรูปแบบของหุน้ ปนั ผลและเงินสด

17 มีนาคม 2564

ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ฯ กับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่

5.
6.

21 พฤษภาคม 2564
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงชือ่ .......................................................กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั
(นายซุง ซิก ฮอง)
ตาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ/กรรมการ

