ที่ CGD/ELCID-14/2564
1 มีนาคม 2564
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 2/2564 การงดจ่ายเงินปันผล การกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (Record Date)
และวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสาคัญ ดังนี้
1.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีบัญชี
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต และผ่ า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

2.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3.

เห็ นสมควรเสนอต่ อที่ ประชุม สามั ญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564 ตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
1)
2)
3)
4)

4.

นายชู เฟ็ง
นายจิรศักดิ์
พล.ต.ต. อิทธิพล
นายยู

เช
ผ่องหทัยกุล
อิทธิสารรณชัย
ซิง ซี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

เห็ นสมควรเสนอต่ อที่ ประชุม สามั ญผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564 ตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ให้พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย*
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครัง้ )

50,000
-

30,000

-

40,000
-

35,000

-

-

-

-
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หมายเหตุ
*คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
**กรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งมากกว่า 1 ตาแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด
เพียงตาแหน่งเดียว
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2564 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจานวน
ไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้มอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท เป็ น ผู้พิจารณาจั ดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริ ษั ท หน้ า ที่ แ ละความรั บผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่านเป็นสาคัญ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ สาหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
5.

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2564 เป็นจานวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา พร้อมแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

6.

นายชวาลา
นางสาวเพ็ญศรี
นางนิสากร
นายนันทวัฒน์

เทียนประเสริฐกิจ
ธรรมวโรดม
ทรงมณี
สารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4301 และ/หรือ
4923 และ/หรือ
5035 และ/หรือ
7731

เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จานวน 2,016,050,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 9,099,503,710.78 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน
7,083,453,710.78 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อออกเสนอขายตามการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
(ยกเว้นหุ้นสามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CGD-W4
จ านวน 1,652,865,654 หุ้ น (2) การใช้ สิท ธิ ซื้อหุ้ นสามั ญของบริ ษัท ตามใบสาคั ญแสดงสิ ท ธิ CGD-W5 จ านวน
1,653,225,590 หุ้น และ (3) CGD-ESOP จานวน 40,000,000 หุ้น) และเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

7,083,453,710.78 บาท (เจ็ ด พั นแปดสิ บ สามล้ า นสี่ แ สนห้ า หมื่ นสามพั น
เจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
11,612,219,198 หุ้น (หนึ่ ง หมื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยสิ บสองล้ า นสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
0.61 บาท (หกสิบเอ็ดสตางค์)
11,612,219,198 หุ้น (หนึ่ ง หมื่ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยสิ บสองล้ า นสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
- หุ้น (
)”

ที่ CGD/ELCID-14/2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 การงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ มอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการลดทุน
จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท จ านวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
9,958,993,608.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่าที่ต ราไว้ข องหุ้ น
(Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาทนั้น บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนมติลดทุนและส่งหนังสือ
แจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัดแล้ว และปัจจุบันบริษัทอยู่
ระหว่างรอเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคาคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ซึ่งจะครบกาหนด
ภายในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งหากไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกาหนดดังกล่าวบริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนโดย
การลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) โดยเร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2564 อย่างไร
ก็ตาม หากมีการคัดค้านการลดทุนและหากบริ ษัทยัง ไม่ สามารถจดทะเบียนลดทุนได้ ตัวเลขทุนจดทะเบีย นและ
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 นี้จะต้องมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัน ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งข้อมูลตัวเลขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบโดยเร็วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
7.

เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จานวน 503,860,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 7,083,453,710.78 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน
7,587,313,710.78 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท
เพื่ อ ออกเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) จ านวนไม่ เ กิ น 826,000,000 หุ้ น
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่ง ที่ส่งมาด้วย และเห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้
“ข้อ

ทุนจดทะเบียน จานวน
4
.
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ

7,587,313,710.78 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
12,438,219,198 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสี่สามสิบแปดล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
0.61 บาท (หกสิบเอ็ดสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

12,438,219,198 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสี่สามสิบแปดล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
-

หุ้น (

-

)”
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ทั้งนี้ มอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริห าร และ/หรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
8.

เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
(คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน
หรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด นี้ จ ะไม่ เ ป็ น การเสนอขายหุ้ น ในราคาต่ าตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่
ทจ. 72/2558 เรื่ อ ง การอนุ ญ าตให้ บริ ษั ท จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้ น ที่ อ อกใหม่ ต่ อ บุ ค คลในวงจ ากั ด (รวมถึ ง ที่ มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้ ง นี้ มอบอ านาจให้ คณะกรรมการ และ/หรื อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บริ ห าร และ/หรื อ บุ คคลที่ ไ ด้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ
เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บเรื่ อ งดั ง กล่ า วภายใต้ ก รอบของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งอานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
1)

พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจานวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอานาจ
ในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทุกประการ
อาทิ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน การกาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและ
การชาระเงินค่าหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจากัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพิจารณากาหนดอัตราส่วนการ
จองซื้อสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
การจองซื้อ การชาระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร

2)

ลงนามในแบบคาขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ
การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของ
บริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน
2565 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ CGD/ELCID-14/2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 การงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5
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9.

มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2564 ในวั น ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สาหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 สิ้นุสดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จาหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 จนถึงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการล่วงหน้านั้น บัดนี้ ครบกาหนดระยะเวลาตามที่บริษัทได้กาหนดไว้แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการของบริษัท สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มายังบริษัท

10.

มีมติอนุมัติให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 (Record Date)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
ที่ประชุมได้มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ข้างต้น โดยอ้างอิงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี หากในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสาคัญ จนเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุม ณ สถานที่ วันและเวลาดังกล่าวได้ ที่ประชุมได้มอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้ าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอานาจในการ
พิจารณาดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 การแก้ไขเพิ่มเติม
วาระการประชุม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุม รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการ
ประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สาหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณา
ประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสาคัญ และภายใต้กรอบกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ประการใด บริษัทจะดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปทันที

ที่ CGD/ELCID-14/2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 การงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5
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11.

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5” หรือ
“CGD-W5”) จานวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา
5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ภายหลัง
จากที่บริษัทได้ดาเนินการลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะเป็นหุ้นละ 0.61 บาท)
ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5
ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และกาหนดวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 5 จะครบกาหนดอายุในวันที่ 22 เมษายน 2566
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชือ่ (นายเบน เตชะอุบล)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ CGD/ELCID-14/2564 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 การงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
และแจ้งวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษทั คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จาหน่าย การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี้
1.

การลดทุนและการเพิม่ ทุน
 มี มติ เ ห็ น ชอบการลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 2,016,050,000 บาท จากเดิ มทุ น จดทะเบียน
จานวน 9,099,503,710.78 บาท เป็นจานวน 7,083,453,710.78 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
ยังไม่ได้จาหน่ายออกจานวน 3,305,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่
สารองไว้ เพื่ อรองรั บ (1) การใช้ สิทธิ ซื้ อหุ้ นสามั ญของบริ ษั ทตามใบสาคั ญแสดงสิ ทธิ CGD-W4 จ านวน
1,652,865,654 หุ้น (2) การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิ CGD-W5 จานวน
1,653,225,590 หุ้น และ (3) CGD-ESOP จานวน 40,000,000 หุ้น)
อนึ่ง ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท จานวน 3,884,007,507.12 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 9,958,993,608.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 6,074,986,100.88 บาท โดยการลดมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.61 บาทนั้น บริษัทได้ดาเนินการจด
ทะเบียนมติลดทุนและส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจากัดแล้ว และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอเวลาให้เจ้าหนี้ส่งคาคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่
เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท ซึ่งจะครบกาหนดภายในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งหากไม่มีเจ้าหนี้คัดค้าน
ภายในกาหนดดังกล่าวบริษัทจะดาเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value)
โดยเร็วที่สุดซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม หากมีการคัดค้านการลด
ทุนและหากบริษัทยังไม่สามารถจดทะเบียนลดทุนได้ ตัวเลขทุนจดทะเบียนและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการลด
ทุนและเพิ่มทุนตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 นี้จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกัน ในกรณีนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลตัวเลขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
โดยเร็วซึ่งจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
 มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 7,083,453,710.78 บาท
เป็นจานวน 7,587,313,710.78 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้
การเพิม่ ทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุน้

จานวนหุน้
(หุน้ )

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

-

-

-

-

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

826,000,000
-

0.61
-

503,860,000.00
-
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การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญ จานวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.61 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1

2.2

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

ประเภท
หลักทรัพย์

-

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุน้

ร้อยละต่อ
ทุนชาระ
แล้ว 1/

วัน เวลา
จองซือ้ และ
ชาระเงินค่าหุน้

หมายเหตุ

-

-

-

-

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ประเภท
หลักทรัพย์

จานวนหุน้

ร้อยละต่อ
ทุนชาระ
แล้ว 1/
9.99

วัน เวลาจอง
ซือ้ และชาระ
เงินค่าหุน้
-

หมายเหตุ

บุคคลในวงจากัด
หุ้นสามัญ 826,000,000
โปรดพิจารณา
(Private Placement)
หุ้น
หมายเหตุ
1/
ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท จดทะเบียนมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบ General
Mandate ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ:


บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญ จานวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ตามแบบมอบ
อ านาจทั่ ว ไป (General Mandate) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) โดยมี
รายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้
(1)



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 826,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชาระแล้วของ
บริ ษั ท ณ วั น ที่ 1 มี น าคม 2564) เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement)
ตามแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวนหรือ
แต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจากัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจั ดสรรหุ้ นสามั ญเพิ่ มทุ นแบบมอบอ านาจทั่ วไป )General Mandate) จะด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จภายในวั นที่
บริษัท จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
ทั้งนี้ มอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากาหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/
หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
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พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจานวนหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ รวมถึงมีอานาจใน
การดาเนินการใดๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (Record Date) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การกาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชาระเงินค่าหุ้น การสรรหา
นักลงทุนในวงจากัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ
และรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพิจารณากาหนดอัตราส่วนการจองซื้อสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชาระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรร
ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร

2)

ลงนามในแบบคาขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับ
เอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)

ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม
(Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุ งเทพ ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
(Record Date)

4.

5.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1

การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
บริษัทจะนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไปใช้เพื่อกิจการของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้คืนหนี้ของบริษัท

6.

ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จะทาให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนที่มี
ความพร้อมสาหรับแผนการลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคตรวมถึงเพื่อใช้ คืนหนี้ของบริษัท ได้อย่างทันกาล
อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริษัท และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
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7.

8.

9.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัท
อาจกาหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจาเป็นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ของบริษัททั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอานาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะดาเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป
บริษัทย่อยของบริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินของ
บริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่าง ๆ ทั้งหมด โดยจะ
พิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จ องซื้อหุ้นเพิ่มทุน/ผู้ที่
ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
7.3 อื่น ๆ
-ไม่มีรายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มีตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เพิม่ ทุน/จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจาปี 2564 (Record Date)
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
1 มีนาคม 2564
16 มีนาคม 2564
28 เมษายน 2564
ภายใน 14 วันนับแต่
วันที่ประชุมผู้ถอื หุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ ูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายเบน เตชะอุบล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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