
(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2561 

บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ขอรำยงำนมตคิณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่436 
เมือ่วนัที ่27 กุมภำพนัธ ์2561 เกีย่วกบักำรเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมทนุ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จำก 1,027,904,144 บำท เป็น 1,102,904,144 
บำท โดยออกหุน้สำมญัจ ำนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท รวม 75,000,000 บำท โดยเป็นกำร
เพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพ่ิมทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก ำหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สำมญั - - - 
กำรใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

    แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป หุน้สำมญั 75,000,000 1 75,000,000 
(General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชำชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ - - - - - 

เพือ่รองรบักำร - - - - - 
แปลงสภำพ/ใช ้
สทิธขิองตรำ
สำร 

. 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4

44



 
 

 
 

 

 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทนุช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สำมญั - - - 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ - - - 
ประชำชน หุน้สำมญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
บุคคลในวงจ ำกดั หุน้สำมญั 75,000,000 7.30 โปรดพจิำรณำขอ้มลูเพิม่เตมิ

จำกหมำยเหตุดำ้นล่ำง 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

1/ ร้อยละต่อทุนช ำระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนมมีติให้มกีำรเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบ 
General Mandate  

 หมายเหต:ุ  

(1) กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัน้ีจะไม่เป็นกำรเสนอขำยหุ้นในรำคำต ่ำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง กำรอนุญำตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอ
ขำยหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจ ำกดั  

(2) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัน้ีจะไม่เป็นกำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรือ่งกำรเปิดเผยขอ้มลูและกำร
ปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(3) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็
ภำยในวนัทีบ่รษิทัฯ จะจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ต่อไป 

(4) คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอี ำนำจในกำรพจิำรณำ กระท ำกำร หรอืก่อใหเ้กดิกำรกระท ำกำรดงัต่อไปนี้ 

(ก) พจิำรณำเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน (ในครำวเดยีวกนัหรอืหลำยครำวกไ็ด)้  

(ข) ก ำหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลำที่เสนอขำย รำคำเสนอขำย และบุคคลที่จะไดร้บัจดัสรร
หุ้น รวมถึงรำยละเอียดและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักล่ำว 

(ค) เขำ้เจรจำ ตกลงลงนำม และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลใด ๆ มอี ำนำจโดยสมบรูณ์ในกำรเขำ้
เจรจำและตกลงลงนำมในเอกสำรและสญัญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบักำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว 

45



 
 

 
 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 85 เพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุ 

ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี ครัง้ที ่85 ในวนัองัคำรที ่24 เมษำยน 2561 เวลำ 10.30 น. ณ 
ห้องบุษรำคัม โรงแรมอวำนี เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรงุเทพมหำนคร 10310 โดย 

 ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกักำรโอนหุ้นเพื่อสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ตัง้แต่วนัที่
................................. จนกวำ่กำรประชมุผูถ้อืหุน้ดงักลำ่วจะแลว้เสรจ็ 

 ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวนัที่  14 มีนำคม 2561 
(Record Date)   

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี) 

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นจดทะเบยีนกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ ทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ  และกำร
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

4.2 บรษิทัฯ จะตอ้งขออนุญำตต่อตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เพือ่น ำ
หุน้สำมญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขำยแก่บุคคลในวงจ ำกดัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม 

-ไมม่-ี 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

-ไมม่-ี 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

-ไมม่-ี 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ 

หุน้สำมญัที่ออกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัทัง้หมด รวมแลว้จะไม่เกนิรอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีนช ำระ
แลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิม่ทุน 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพิ�มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ�ม
ทนุ 

ลาํดบั ขั �นตอนการดาํเนินการเพิ�มทุน วนั เดือน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 436 27 กุมภาพนัธ ์2561 

9.2 กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี ครั �งที� 85 (Record Date) 

14 มนีาคม 2561 

9.3 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี ครั �งที� 85 24 เมษายน 2561 

9.4 จดทะเบยีนเพิ�มทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�ที�
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี�ถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

ลายมอืชื�อ  กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบรษิทัฯ 

 (นายสรุศกัดิ �   โอสถานุเคราะห)์  

ตาํแหน่ง: กรรมการ  

 

 
ประทบัตราบรษิทัฯ 
 

ลายมอืชื�อ    กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื�อแทนบรษิทัฯ 

 (นายคชูร ูคาล ีวาเดยี)  

ตาํแหน่ง: กรรมการ  
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