สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 30 มีนาคม 2558
ข้าพเจ้า บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้ง ที่ 2/2558 เมื่อวั นที่ 30 มีน าคม 2558 เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่ มทุน และจั ดสรรหุ้นเพิ่มทุ น
ดังต่อไปนี้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการได้มี มติ ให้ เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ท จากจ านวน 300,000,000 บาท เป็ น
450,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวม 150,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทั่วไป
(General mandate)

ประเภทหุน้
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

2.

จานวนหุ้น
(หุน้ )
300,000,000
-

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
0.50
-

รวม
(บาท)
150,000,000
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท รวม 150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
วัน เวลา จอง
จานวนหุ้น
อัตราส่วน
ราคาขาย
จัดสรรให้แก่
ซื้อ และชาระ หมายเหตุ
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่)
ต่อหุ้น (บาท)
เงินค่าหุน้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
300,000,000
2:1
1.60
โปรดดู
ใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1
รายละเอียด
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
โดยสังเขปของ
บริษัท
RWI-W1 ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 5
2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
2.3 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
- ไม่มี -

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
วิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ใน
วันที่ 16 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขอ
อนุญาต
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์
4.3 บริษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่ออก
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ RWI-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

6.

ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
6.2 มีเงินทุนเพียงพอเพื่อนาไปใช้สนับสนุนการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
รองรับการขยายการลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น หมอนรถไฟ และอื่นๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทากาไร และมีแนวโน้มการดาเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษั ทจะนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายการลงทุนของบริษัท และใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทาให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการ
ทากาไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกาไรที่จะได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่า
หุ้นของบริษัทในอนาคต

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
วันที่ดาเนินการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่อง
30 มีนาคม 2558
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
16 เมษายน 2558
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
17 เมษายน 2558
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2558
30 เมษายน 2558
วันจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันนับแต่วันที่
กระทรวงพาณิชย์
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมี
มติอนุมัติ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิทธิ RWI-W1
แจ้งให้ทราบภายหลัง
จากได้รับอนุมตั ิจากที่
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่ที่มีสิทธิได้รับใบสาคัญแสดง
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
สิทธิ RWI-W1 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ........................................................ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(รศ. ดร.เชนินทร์ เชน)
กรรมการผู้จัดการ

