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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
วนัท่ี 27 มิถนุายน 560 

บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 432 
เมือ่วนัที ่27 มถุินายน 2560 เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมทนุ

ทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 1,002,904,144 บาท เป็น 1,102,904,144 
บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 100,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยเป็นการ
เพิม่ทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั - - - 
การใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั 100,000,000  100,000,000 
(General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทนุ

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชาํระเงินค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ - - - - - 

ประชาชน - - - - - 

บุคคลใด ๆ  - - - - - 

เพือ่รองรบัการ - - - - - 
แปลงสภาพ/ใช้
สทิธขิองตราสาร . 
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2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จาํนวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนชาํระแล้ว/ 

หมายเหต ุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั 100,000,000 9.97 โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก
หมายเหตุดา้นลา่ง 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
1/ รอ้ยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนของบรษิทัฯ แบบ General Mandate 

หมายเหต:ุ

(1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจํากดัน้ีจะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ่าตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอ
ขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั  

(2) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 

(3) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จะดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในวนัทีบ่รษิทัฯ จะจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ต่อไป 

(4) คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจในการในการพจิารณา กระทําการ หรอืก่อให้เกดิการกระทําการ
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด)้  

(ข) กําหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะไดร้บัจดัสรร
หุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว 

(ค) เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอีาํนาจโดยสมบรูณ์ในการเขา้
เจรจาและตกลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และการดําเนินการใด ๆ 
อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว 
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3. กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

กําหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 ในวนัที ่2 สงิหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้ง
บุษราคัม โรงแรมอวานี  เอเทรียม 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรงุเทพมหานคร 10310 โดย

 กําหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที่
................................. จนกวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 

 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 
(Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตารา  ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที ่12 
กรกฎาคม 2560  

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

4.1 บรษิทัฯ จะตอ้งยื่นจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและ ทุนชําระแลว้ของบรษิทัฯ  และการ
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธติ่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บรษิทัฯ จะตอ้งขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) เพื่อนํา
หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกดัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนท่ีเพ่ิม

-ไมม่-ี

. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

-ไมม่-ี

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน

-ไมม่-ี

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/
จดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

หุน้สามญัทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดัทัง้หมด รวมแลว้จะไม่เกนิรอ้ยละ   ของทุนจดทะเบยีนชําระ
แลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้พิม่ทุน
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทนุ

ลาํดบั ขัน้ตอนการดาํเนินการเพ่ิมทุน วนั เดือน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 27 มถุินายน 2560 

9.2 กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 (Record Date) 

11 กรกฎาคม 2560 

9.3 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่
ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

12 กรกฎาคม 2560 

9.4 ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 2 สงิหาคม 2560 

9.5 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ต่อกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

บรษิทัฯ ขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

ลายมอืชื่อ กรรมการผูม้อีาํนาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัฯ 

(นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห)์  

ตาํแหน่ง: กรรมการ

ลายมอืชื่อ 
กรรมการผูม้ีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท ฯ 

(นายกริติ ชาห ์) 

ตาํแหน่ง: กรรมการ
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