ที่ ท. 03/2554
25 กุมภาพันธ 2554
เรื่อง

แจงกําหนดการประชุม AGM จายเงินปนผล และลด/เพิ่มทุนจดทะเบียน

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมต
ั ิดังนี้
1. วันกําหนดรายชือ
่ ผูถอ
ื หุน (Record date) ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่ 32 ในวันที่ 24
มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชือ
่ ตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธป
ี ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันที่ 25 มีนาคม 2554
2. วันกําหนดรายชือ
่ ผูถอ
ื หุนทีม
่ ีสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2553 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธป
ี ด
 สมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
3. อนุมัตใิ หนาํ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพือ
่ พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป 2553 สําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุนละ 1.10 บาท จาก
จํานวนหุนทั้งหมด 104,813,500 หุน โดยกําหนดจายในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554
4. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เปน 104,813,500 บาท โดยวิธีการ
ยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดนาํ ออกจําหนาย จํานวน 15,186,500 หุน มูลคาทีต
่ ราไวหุน
ละ 1 บาท และใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอ
ื หุน ครัง้ ที่ 32 เพื่อพิจารณาอนุมต
ั ิตอ
 ไป
5. อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน และใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ
 ือหุน ครั้งที่ 32 เพื่อพิจารณาอนุมต
ั ิตอ
 ไป เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 104,813,500 บาท
(หนึ่งรอยสี่ลา นแปดแสนหนึง่ หมื่นสามพันหารอยบาทถวน)
แบงออกเปน
104,813,500 หุน
(หนึ่งรอยสี่ลา นแปดแสนหนึง่ หมื่นสามพันหารอยหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
104,813,500 หุน
(หนึ่งรอยสี่ลา นแปดแสนหนึง่ หมื่นสามพันหารอยหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน (- หุน)
ทั้งนี้ ใหบค
ุ คลทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอาํ นาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ
เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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6. อนุมัตใิ หเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน
95,186,500
บาท
จากเดิม
จํานวน
104,813,500 บาท รวมเปนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 95,186,500 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ
 ือหุน
ครั้งที่ 32 เพื่อพิจารณาอนุมต
ั ิตอ
 ไป
7. อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ
 ือหุน ครั้งที่ 32 เพื่อพิจารณาอนุมต
ั ิตอ
 ไป เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน)
แบงออกเปน
200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
200,000,000 หุน (สองรอยลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน (- หุน)
ทั้งนี้ ใหบค
ุ คลทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอาํ นาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ
เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
8. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน และใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถ
 ือหุน ครั้งที่ 32 เพื่อ
พิจารณาอนุมต
ั ิตอ
 ไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
8.1 อนุมัติจด
ั สรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 45,186,500 หุน โดยเสนอขายใหแกผถ
ู ือหุนเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ตามรายชื่อของผูถ
 ือหุนที่มีสท
ิ ธิในการจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทีป
่ รากฏในวันกําหนดรายชือ
่ ผูถอ
ื หุน (Record date) ใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิม
่ ทุน และใหรวบรวมรายชื่อผูถ
 ือ
หุนตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธป
ี ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10
พฤษภาคม 2554 ในอัตราสวนการจองซื้อ 7 หุนเดิมตอ 3 หุนใหม หากมีเศษของหุนเหลือ
จากการคํานวณตามการจัดสรรใหปด
 เศษของหุนนั้นทิ้ง ราคาเสนอขายหุนละ 12.00 บาท
โดยกําหนดระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ระหวางวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2554
8.2 กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อหุนของผูถือหุนเดิมตามขอ 8.1
ให
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ บุคคลทีไ
่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เปนผูมีอาํ นาจจัดสรรหุนดังกลาว โดยเสนอขายใหแกบค
ุ คลในวงจํากัด (Private
Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกลาวจะตองไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัว
เฉลี่ยของหุน
โดยราคาตลาดดังกลาวใหคาํ นวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักของหุน
บริษัทยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการ
ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดวันและราคาเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนทีค
่ งเหลือดังกลาวตอไป
โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ซึ่งบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได
ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนดังกลาวใหแกบค
ุ คลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับบริษท
ั
บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑทก
ี่ ําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
8.3 อนุมัติจด
ั สรรหุนสามัญเพิ่มทุนอีก 50,000,000 หุน มูลคาทีต
่ ราไว หุนละ 1 บาท เปนเงิน
50,000,000 บาท ใหกบ
ั ผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาจัดสรรในโอกาสตอไป
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9. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 32 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ
หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบาง
คอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอ
ื หุนครั้งที่ 31
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผา นมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมต
ั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมต
ั ิการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต
่ องออกตามวาระ
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูส
 อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมต
ั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 120,000,000 บาท เปน
104,813,500
บาท
โดยวิธก
ี ารยกเลิกหุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดนํา
ออกจําหนายจํานวน 15,186,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน
15,186,500 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมต
ั ิแกไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมต
ั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 104,813,500 บาท เปน
200,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 95,186,500 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน 95,186,500 บาท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมต
ั ิแกไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมต
ั ิการจัดสรรหุน
 สามัญเพิ่มทุน 95,186, 500 หุน
วาระที่ 11.1 อนุมต
ั ิจด
ั สรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุน ในอัตราสวนการจองซื้อ 7 หุนเดิมตอ 3 หุนใหม หากมี
เศษของหุนเหลือจากการคํานวณตามการจัดสรรใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
ราคาเสนอขายหุนละ 12.00 บาท จํานวน 45,186,500 หุน มูลคาทีต
่ ราไว
หุนละ 1 บาท เปนเงิน 45,186,500 บาท
วาระที่ 11.2 อนุมัติจด
ั สรรหุนสามัญเพิ่มทุนอีก 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1
บาท เปนเงิน 50,000,000 บาท ใหกับผูถ
 ือหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ โดย
มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรในโอกาสตอไป
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผถ
ู ือหุนมีสว นรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญเพือ
่ บรรจุเปนวาระใน
การประชุมสามัญผูถอ
ื หุน
และเสนอชือ
่ บุคคลที่มีความรูความสามารถและคุณสมบัติทเี่ หมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา โดยเปดรับเรื่องจากผูถ
 ือหุนตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553
จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ปรากฏวาไมมีผูถอ
ื หุนทานใดเสนอวาระการประชุมลวงหนา และ/หรือเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด จึงไมมก
ี ารเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมทีเ่ สนอโดยผูถอ
ื
หุนในปนี้
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ
 อ
ื หุนครั้งที่ 32 พรอมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดบนเว็บไซดของบริษท
ั ฯ ที่ www.snjinter.com ตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม 2554 เพื่อใหผูถือหุนมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและขอมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ สําหรับรายงานประจําป 2553 (2010
Annual Report) เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทฯ ทันที

หนา 3 จาก 8

ทั่วกัน

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ

เพื่อตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจักไดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดย
ขอแสดงความนับถือ

นางแกวตา องคสรณะคม
กรรมการ
ฝายทะเบียนหุน
โทร. 0-2676-2727 ตอ 508, 510-516

หนา 4 จาก 8

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2554
ขาพเจาบริษัท บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติ
คณะกรรมการครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 ระหวางเวลา 14.00 – 16.00 น. เกี่ยวกับการ
เพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การเพิม
่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมม
ี ติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก

104,813,500

บาท

เปน

200,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 95,186,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม
95,186,500 บาท
2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมม
ี ติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 95,186,500 หุน

มูลคาทีต
่ ราไวหุนละ

1.00 บาท รวม 95,186,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรใหแก

ผูถือหุนเดิม

จํานวนหุน

อัตราสวน

ราคาขาย

วัน เวลา จองซื้อ และชําระ

(เดิม : ใหม)

ตอหุน (บาท)

เงินคาหุน

7:3

12.00

23 - 27 พ.ค. 2554

45,186,500

หมายเหตุ

ดูหมายเหตุ 1 และ
หมายเหตุ 2

ผูถือหุนเดิม

50,000,000

มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรในโอกาส
ตอไป

หมายเหตุ 1.

กําหนดรายชื่อผูถ
 ือหุน (Record date) ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรการจองซือ
้ หุนเพิ่มทุนใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวม
รายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธป
ี ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10
พฤษภาคม 2554

หนา 5 จาก 8
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2.

กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจองซื้อหุนของผูถือหุนเดิมตามขอ

1

ให

คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูจัดการ หรือ บุคคลทีไ
่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

เปนผูมอ
ี ํานาจจัดสรรหุนดังกลาว

Placement)
เฉลี่ยของหุน

ทั้งนี้

โดยเสนอขายใหแกบค
ุ คลในวงจํากัด

(Private

ราคาเสนอขายดังกลาวจะตองไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัว

โดยราคาตลาดดังกลาวใหคํานวณจากราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนักของหุน

บริษัทยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน

แตไมเกิน 15 วันทําการ

ติดตอกัน กอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูจ
 ัดการ หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกําหนดวันและราคาเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนทีค
่ งเหลือดังกลาวตอไป

โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ซึ่งบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได

ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนดังกลาวใหแกบค
ุ คลทีเ่ กี่ยวโยงกันกับบริษท
ั

บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑทก
ี่ ําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มเี ศษของหุน
หากมีเศษของหุนเหลือจากการคํานวณตามการจัดสรรใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 50,000,000 บาท
3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัตก
ิ ารเพิม
่ ทุน/จัดสรรหุนเพิม
่ ทุน
กําหนดวันประชุมใหญสามัญครั้งที่ 32 ในวันจันทรที่ 25 เมษายน
เจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด
กรุงเทพฯ 10120


เลขที่ 372

ถนนพระราม 3

2554 เวลา 14.00 น. ณ หอง

แขวงบางโคล

เขตบางคอแหลม

โดย
กําหนดรายชื่อผูถ
 ือหุนที่มีสท
ิ ธิในการเขารวมประชุมผูถอ
ื หุน ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และ
ใหรวบรวมรายชือ
่ ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปด
 สมุดทะเบียน ในวันที่ 25
มีนาคม 2554 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ
 ือหุน

หนา 6 จาก 8
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4. การขออนุญาตเพิม
่ ทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการทีเ่ กี่ยวของ และเงื่อนไข
การขออนุญาต (ถามี)
4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย
4.2

บริษัทฯ

จะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อขออนุมัติใหรับหุน

สามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและกําลังการผลิตของบริษัทฯ ในอนาคต
5.2 เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนดังกลาวชวยเสริมสรางใหบริษัทฯ มีสภาพคลองและมีเงินทุนเพิ่ม
ลงทุนและกําลังการผลิตของบริษัทฯ

ในอนาคต

เพือ
่ รองรับการขยายการ

รวมทั้งชวยใหบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น

เสริมสรางศักยภาพในการกูย
 ืมเงินและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท

อันสงผลใหเกิดผลประโยชนแก

บริษัทฯ และผูถ
 ือหุนในระยะยาว

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถอ
ื หุนรอยละ 20 - 80 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะของกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เปนหลัก ซึ่งจะตองเปนไปตามมติทป
ี่ ระชุมผูถอ
ื หุน การจายเงินปนผลจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
ฯ ขอ 56 - 58 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ คือ หามจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี
ที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยูหา มมิใหจา ยเงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ
กัน การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแตวันทีท
่ ี่ประชุมผูถ
 ือหุนหรือคณะกรรมการลง
มติแลว คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถอ
ื หุนเปนครั้งคราวได เมือ
่ เห็นวาบริษัทมี
ผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสท
ิ ธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตัง
้ แต
ผูจองหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตผูจองซื้อหุน
 เพิ่มทุนดง
กลาว ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนบริษัทฯ แลว

หนา 7 จาก 8
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7.3 อื่น ๆ
- ไมมี -

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ
่ ําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม
่
ทุน / จัดสรรหุนเพิม
่ ทุน
- ไมมี -

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษท
ั มีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุน
เพิม
่ ทุน
การดําเนินการ

วัน / เดือน / ป

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554

25 กุมภาพันธ 2554

กําหนดวัน Record Date – เพื่อประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครัง้ ที่ 32

24 มีนาคม 2554

รวบรวมรายชือ
่ ผูถอ
ื หุนตามมาตรา 225 - เพื่อประชุมสามัญผูถอ
ื หุนครั้งที่

25 มีนาคม 2554

32
วันประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 32

25 เมษายน 2554

กําหนดวัน Record Date – เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

9 พฤษภาคม 2554

(Right Offering)
รวบรวมรายชือ
่ ผูถอ
ื หุนตามมาตรา 225 - เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญ

10 พฤษภาคม 2554

เพิ่มทุน (Right Offering)
วันจองซื้อและชําระเงินคาหุน


23 - 27 พฤษภาคม 2554

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ลงชื่อ ........................................................
นางแกวตา องคสรณะคม
กรรมการ

ลงชื่อ ........................................................
ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ
กรรมการ

หนา 8 จาก 8

