ที่ สก.ซล. 012/2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
เรื่อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นและเงินสด การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป
( General Mandate) และการกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ซี ลิค คอร์ พ จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 14
พฤษภาคม 2563 ได้ มีมติในเรื่องที่เป็ นสาระสําคัญเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ดังนี ้
1. พิจารณางบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ ว
2. พิจารณาการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี จากบริ ษั ท เคพีเอ็ มจี ภู มิไ ชย สอบบัญขี จํา กัด เป็ นผู้สอบบัญชีข องบริ ษัท ฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1) นางสาว ดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
2) นาย ณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829
3) นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042
โดยกําหนดให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และกําหนดค่า
สอบบัญชีที่เสนอสําหรับปี 2563 จํานวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้ องที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง)
3. พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปี 2563 กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
โดยมีรายชื่อดังนี ้
1) นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั ้ง
กรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกากับ
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
2) นายพรพัฒน์ กิจเจริญ
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั ้ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3) นางอัญชลี สุวฒ
ั นพิมพ์

ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั ้ง

กรรมการ และกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
4. พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
4.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุมรายครัง้ และโครงการ EJIP ไม่เกิน 3,000,000 ล้ านบาท (สามล้ าน
บาทถ้ วน)
4.2 หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสนั ้น จะจ่ายจานวนร้ อยละ 1.5 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี ภายในวงเงินไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน) โดยเริ่ มใช้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวตั ้งแต่ปี 2563 เป็ นต้ นไป
ทั ้งนี ้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ มีการปรับเปลีย่ นให้ สอดคล้ องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
รวมทั ้งหน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้ กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั ้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ กบั บริษัทฯ
5. มีมติ ให้ เ สนอต่อที่ ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิ จารณาจัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมของบริ ษัทเพื่ อจ่ ายปั น
ผลในรู ปของหุ้นปั นผลและเงิน สด และกาหนดจ่ ายเงินปั นผล ดังนี ้
5.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริษัทจากกาไรสะสม ณ สิ ้นปี 2562 เป็ นจานวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 7.249986 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าหุ้นทั ้งสิ ้น
ไม่เกิน 20 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผล 0.0689656 บาทต่อหุ้น ทั ้งนี ้ในกรณ๊ ที่ผ้ ูถือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ วให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้น
ละ 0.0689656 บาท
5.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0076628 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท
รวมข้ อ 1 และ 2 เป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.0766284 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
22,222,222.22 บาท โดยเงินปั นผลทั ้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
5.3 กาหนดวัน Record date เพื่อกาหนดสิทธิ ของผู้ถือ หุ้น ในการรับ เงิน ปั น ผลในวัน ที่ 14 กรกฎาคม 2563
และกาหนดวันจ่ายเงินปั น ผลในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ทั ้งนี ้การให้ สิทธิ ดัง กล่าวของบริ ษั ทฯยังไม่มี ความแน่น อน เนื่องจากต้ องรออนุมัติจ ากที่ ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
6. พิจ ารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 14,000,272.50
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 159,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 144,999,727.50 บาท โดยวิธีการตัด
หุ้นสามัญที่ยัง ไม่ได้ ออกจ าหน่าย ซึ่ง คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)จานวน
28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปั นผลจานวน 545 หุ้น เป็ น 289,999,455 หุ้น
ทั ้งนี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฎตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
7. พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้ อ 4

ทุนจดทะเบียน

144,999,727.50 บาท ( หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ สีล่ ้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ า
พันเจ็ดร้ อยยี่สบิ เจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์ )

แบ่งออกเป็ น

289,999,455

หุ้น ( สองร้ อยแปดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันสี่
ร้ อยห้ าสิบห้ าหุ้น )

มูลค่าหุ้นละ

0.50

บาท ( ห้ าสิบสตางค์ )

289,999,455

หุ้น (สองร้ อยแปดสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันสีร่ ้ อย

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

ห้ าสิบห้ าหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

8. คณะกรรมการมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดย การออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.5 บาท
ทั ้งนี ้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณากาหนดวัตถุประสงค์ ในการออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ มทุน รวมทั ้งลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในครั ้งนี ้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่ง
วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ได้ แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่ ม
กาลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ใน ปั จจุบัน หรื อ การได้ มาซึ่งธุรกิจใหม่ /ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ชาระหนี ้เงินกู้ยืมต่างๆ และเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท
และมีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัทจานวนไม่
เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.5 บาท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด
ทั ้งนี ้ ราคาที่จะเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และบุคคลในวงจากัด ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นราคาต่า ตามเกณฑ์ราคา
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาถัวเฉลีย่ ถ่วง
น้ํ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการ ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทาการ
ติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.
กาหนด
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน คราวเดียวกันหรือ
หลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้ บุคคลใดก่อนหรือให้ ทกุ กลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคา
เสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่ บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไปหรือ
ภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครั ้งถัดไป ทั ้งนี ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน

9. พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 144,999,727.50 บาทเป็ น 178,999,727.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ดังนี ้
9.1 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็ นการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) โดยทุนชาระแล้ วในส่วนที่เพิ่ม
ของบริษัทจะต้ องไม่เกินกว่า 14,000,000 บาท ซึง่ ไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้
มีการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึง่ เป็ นจานวนเท่ากับ 28,000,000 หุ้น
9.2 มีมติ ให้ เสนอต่อที่ป ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เพื่อพิ จารณาอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน
จานวน 20,000,000 บาท โดยออกหุ้น สามัญ จานวนไม่เ กิน 40,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.50บาท เพื่อ รองรับ
การจ่ายหุ้นปั นผล
ทั ้งนี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้ ว ย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
10. พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน
178,999,727.50 บาท ( หนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบแปดล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันเจ็ดร้ อยยี่สบิ เจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์ )
แบ่งออกเป็ น
357,999,455.00 หุ้น ( สามร้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันสีร่ ้ อยห้ าสิบห้ าหุ้น )
มูลค่าหุ้นละ
0.50
บาท ( ห้ าสิบสตางค์ )
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
357,999,455.00 หุ้น ( สามร้ อยห้ าสิบเจ็ดล้ านเก้ าแสนเก้ าหมื่น
เก้ าพันสีร่ ้ อยห้ าสิบห้ าหุ้น )
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

11. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปั นผล
12. มีมติกาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้ อง
ประชุม บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จากัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โดยกาหนดให้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 (Record Date)
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2562 และแผนการดาเนินงานปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2562
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรจากกาไรสะสมของบริษัท ประจาปี 2562 เพื่อจ่ายหุ้นปั นผล
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate)
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายเอก สุวฒ
ั นพิมพ์ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้าบริ ษทั ซี ลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระหว่าง
เวลา 13.00 น. ถึง 17.00น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
1.1 การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 159,000,000 บาท เป็ น 144,999,727.50 บาท โดยตัด
หุน้ สามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั จานวน 28,000,000 หุน้ และจากหุน้ ปันผลในครั้งที่ผ่านมาจานวน 545 หุน้ รวมเป็ น
28,000,545 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 14,000,272.50 บาท
1.2 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 144,999,727.50 บาท เป็ น 178,999,727.50 บาท
โดยออกหุน้ สามัญ / หุน้ บุริมสิ ทธิ จานวน 68,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท รวม 34,000,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้
รวม
(ล้ านบาท)
(บาทต่ อหุ้น)
√ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
หุน้ สามัญ
40,000,000
0.50
20,000,000
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 การเพิม่ ทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
ผูถ้ ือหุน้ เดิมเพื่อ
40,000,000
7.249986:1
รองรับการจ่าย
หุน้ ปันผล

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่าหุ้น
-

หมายเหตุ
Record date
14 กรกฎาคม 2563
จ่ายปันผล
23 กรกฎาคม 2563

- กรณี ที่เป็ นการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม ให้ระบุวนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรื อวันกาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนด้วย

2.1.1 การดาเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นรายใดมีเ ศษของหุ ้น เดิมหลังจากจัดสรรหุ ้น ปั น ผลแล้ว ให้จ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิน สดแทน
การจ่ ายเป็ นหุ ้นปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.0689656 บาท
2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
หลักทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
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. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั
พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรี ยลส์ จากัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โดย

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

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record date)
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
4.2 การดาเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนและทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิ ชย์
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
( Private Placement ) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
โดยทัว่ ไป ( General mandate )
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อจัดสรรหุน้ ปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม สาหรับเป็ นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยออกเป็ นหุน้
ปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด
5.2 เพือ่ ให้บริ ษทั มีเงินทุนหมุนเวียนพอในการดาเนินธุรกิจปรกติและขยายธุรกิจ ส่ งเสริ มสภาพคล่อง และ
โครงสร้างเงินลงทุนทีเ่ หมาะสมของบริ ษทั
6. ประโยชน์ ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องสาหรับหุน้ ของบริ ษทั

6.2 เพื่อเป็ นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
7. ประโยชน์ ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล บริ ษทั ฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิหลังจากหักเงิน
สารองต่างๆทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมาย โดยพิจารณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษทั ฯอย่างมีนยั สาคัญ
7.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับการจัดสรรหุน้ ปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั ฯ เช่นมีสิทธิได้รับเงินปันผล สิ ทธิใน
การเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม เป็ นต้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่ม-ี
9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
วัน เดือน ปี
1
วันประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 4/2563
14 พฤษภำคม 2563
2
กำหนด Record date เพื่อสิ ทธิเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
29 พฤษภำคม 2563
3
วันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
2 กรกฎำคม 2563
4
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
6
แจ้งกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) เพื่อสิ ทธิในกำรรับปันผล
14 กรกฎำคม 2563
7
กำหนดจ่ำยปันผล
23 กรกฎำคม 2563
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลำยมือชื่อ........................................ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
( นายเอก สุ วฒั นพิมพ์ )

ประทับตรำของบริ ษทั

ลำยมือชื่อ........................................ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนบริ ษทั
( นายณรงค์ สุ วฒั นพิมพ์ )

