(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ขา พเจ า บริ ษัท สยามฟ ว เจอร ดีเ วลอปเมนท จํา กัด (มหาชน) ขอรายงานมติ ค ณะกรรมการครั้ง ที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ระหวางเวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน
เพิ่มทุนดังตอไปนี้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,316,105,475บาท เปน
1,316,020,126 บาท โดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุนปนผลครั้งกอน
จํานวน 85,349 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนที่กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
กําหนดไวในการที่จะดําเนินการเพิ่มทุนตอไป
2. การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการมี ม ติ ใ ห เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 1,316,020,126 บาท เป น
1,481,020,126 บาท โดยออกหุ น สามั ญ จํ า นวน 165,000,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1 บาท รวม
165,000,000 บาท
3. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 165,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท รวม บาทโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขาย
ตอหุน (บาท)

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินคาหุน

บุคคลในวงจํากัด

ไมเกิน
130,000,000 หุน

-

ไมต่ํากวา 90% ของ
ราคาถั่วเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนยอนหลัง
15 วันทําการ จากวัน
ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท (12 เม.ย.-8 พ.ค.
2556)

มอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัท มีอํานาจในการ
กําหนดวันและเวลาที่เสนอ
ขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว

เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ ใหแกผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย ที่ไมไดดํารงตําแหนง
กรรมการ (ESOP)

ไมเกิน
35,000,000 หุน

-

-
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หมาย
เหตุ

3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน
ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง
3.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
ไมมี
4. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 17 มิถุนายน
2556 เวลา 15.00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาดซีนีเพล็กซ ชั้น 3 โรง 4 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 27
พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข
การขออนุญาต (ถามี)
ไมมี
6. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
เพื่อใชในการขยายโครงการในอนาคต และเปนเงินทุนหมุนเวียน
7. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทําใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรงขึ้นสงผลใหบริษัทมีศักยภาพในการรองรับ
การขยายตัวในอนาคตเพิ่มมากขึ้น
8. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
8.1 นโยบายเงินปนผล
ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมาแลว(ถามี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยการจายเงิน
ปนผลดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท
8.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตปที่มีการซื้อหุน
เพิ่มทุนเปนตนไป
8.3 อื่น ๆ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานของบริษัทเริ่มตั้งแตปที่มีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเปนตนไป
9. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ
เพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ไมมี
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10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุน
เพิ่มทุน

วันที่คณะกรรมการบริษัทลงมติเรื่องการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556
(Record Date)
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2556
วันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556

วันที่
9 พฤษภาคม 2556
27 พฤษภาคม 2556
28 พฤษภาคม 2556
17 มิถุนายน 2556

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

ลายมือชื่อ.................................................................... กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(นายสมนึก พจนเกษมสิน)
ตําแหนง กรรมการและกรรมการผูจัดการ
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