สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ข้าพเจ้า บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครังที่ 1/2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี
1. การลดทุน/การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 560,578,040 บาท เป็น 560,568,040 บาท และให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจาก 560,568,040 บาทเป็น 775,424,053 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ้านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวม 214,856,013 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี
การเพิม่ ทุน
 แบบก้าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอ้านาจทั่วไป
(General Mandate)

ประเภทหุน้

จ้านวนหุน้

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

214,856,013
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุน้ )
1
-

รวม
(บาท)
214,856,013
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ้านวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท มูลค่ารวม
214,856,013 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้แก่
- รองรับการใช้สิทธิของ CPI-W1
ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ
- กรรมการและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย

จ้านวนหุ้น

อัตราส่วน
ราคาขาย
(เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุ้น)
186,856,013
3:1
0.50

28,000,000

-

-

วัน เวลา จองซือ
และช้าระเงินค่าหุ้น
10 – 14 มิ.ย. 56

หมายเหตุ
*

คณะกรรมการจะ
ก้าหนดภายหลัง

หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ สามารถจองซือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิที่ได้รับจัดสรรได้ และในกรณีที่มีใบส้าคัญแสดง
สิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ้านงจองซือเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดประสงค์ที่จะจองซือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบส้าคัญแสดงสิทธิ ฯ คงเหลืออยู่

บริษัทฯ จะจัดสรรใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือให้บุคคลในวงจ้ากัด โดยราคาขายใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ลบด้วยราคาใช้สิทธิ โดยราคาตลาดให้ค้านวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท้าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท้าการ
ติดต่อกัน ก่อนวันก้าหนดราคาเสนอขาย อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายจะต้องไม่ต่้ากว่า 0.50 บาทต่อหน่วย
2.2 การด้าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษทิงทังจ้านวน
3. ก้าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ก้าหนดวันประชุมสามัญประจ้าปี ครังที่ 1/2556 ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม
นารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร โดยก้าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2556
และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และก้าหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลและผู้มีสิทธิในการจองซือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
- ไม่มี –
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
การเพิม่ ทุนของบริษัทฯในครังนี เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นรองรับการใช้สทิ ธิของใบส้าคัญแสดงสิทธิที่จะซือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และใบส้าคัญแสดงสิทธิฯที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเงินที่ได้รับ
จากการเพิม่ ทุนจะน้าไปใช้รองรับโครงการลงทุนของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทฯมีเงินทุนเพียงพอส้าหรับการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฎิบัติงานของกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ อันจะส่งผลดีต่อการปฎิบัติงานและการด้าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก้าไรสุทธิ
หลังจากช้าระภาษีแล้วในแต่ละปี
7.2 ผูไ้ ด้รับหุ้นเพิ่มทุนครังนีของบริษัทฯ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด้าเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปัน
ผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ้าเป็นส้าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ตามเอกสารแนบ

9. ตารางระยะเวลาการด้าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ล้าดับ
ขันตอนการด้าเนินการ
1
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์
3
4
5
6
7
8
9

ก้าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุม
สามัญประจ้าปี ครังที่ 1/2556
ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวมรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจ้าปี ครังที่ 1/2556
ประชุมสามัญประจ้าปีครังที่ 1/2556
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
ก้าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)
ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ ตาม
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
วันที่จองซือและช้าระเงินค่าจองซือใบส้าคัญแสดงสิทธิฯ

วัน/ เดือน/ ปี
28 กุมภาพันธ์ 2556
28 กุมภาพันธ์ 2556
25 มีนาคม 2556
26 มีนาคม 2556
24 เมษายน 2556
ภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
2 พฤษภาคม 2556
3 พฤษภาคม 2556
10 – 14 มิถุนายน 2556

