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ท่ี ever/list 009/2564 
 
         วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่อง มติที่ประชมุคณะกรรมการ บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั(มหาชน) ครัง้ที ่6/2564 
 
สิ่งท่ีส่งมาดว้ย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
    (2) รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท รุน่ท่ี 4 (EVER-W4) 
  (3) สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุท่ีออกใหม่ของบริษัท บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด(มหาชน) 
       ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
 
 ตามท่ี บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด  (มหาชน)(“บริษัท”) ไดจ้ัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2564 ซึ่งจัดใหม้ีขึน้ในวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทขอแจง้มติที่ส  าคญัของการประชมุดงักล่าวดงัต่อไปนี ้
 

1. มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  4,855,983,908 บาท เป็น 
3,884,784,546  บาท โดยการตัดหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
และรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัท จ านวน 1,618,261,515 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ก่อนท่ีจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พรอ้มแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุน
จดทะเบียน 
 

2. มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 3,884,784,546  บาท  เป็นทุนจดทะเบียน  6,473,046,061 บาท  โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 
2,588,261,515 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มแกไ้ขหนังสือบริคณฑส์นธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 

 

3. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิจัดสรรหุน้เพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 2,588,261,515 บาท มลูค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงันี ้
3.1) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของ
บริษัท (“ผู้ลงทุน”) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.35                    
บาทต่อหุน้ (เท่ากบัราคาตลาดถั่วเฉลี่ย 7 วนัท าการ) คิดเป็นมลูค่ารวม 339,500,000 บาท ใหแ้ก่นางดาราณี อตัตะนนัทน ์
3.2) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของบริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัการซือ้หุน้สามญั (อตัราส่วน 3:1)    
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากการค านวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
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โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 
2565 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแกไ้ข
เพิ่มเติมและปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ ์2565 รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
(สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1) 

 

4. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นท่ี  4 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “EVER-W4”) จ านวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดิม 
ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (อตัราส่วน 3:1) กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน โดยราคาใชส้ิทธิเท่ากบั 1 บาทต่อหุน้ 

รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท รุน่ท่ี 4 (“EVER-W4”) ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 
 

  ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อ
เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจาณาก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายท่ีไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(“ประกาศเรื่องการอนญุาตเสนอขายหุน้PP”) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนค านวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรพัยฯ์ยอ้นหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อท่ี
ประชุมผุถื้อหุน้ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
โดยท่ีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทท่ีค านวณย้อนหลัง  7 วันท าการติดต่อกัน ระหว่างวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง                    
11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากบั 0.35 บาทต่อหุน้ ขอ้มลูจาก ( www.set.or.th)  
 

  นอกจากนี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนน  
 

ตารางแสดงราคาปิด 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้  
วนัท่ี ราคาปิด ปริมาณหุน้ ราคาปิด คณู ปริมาณหุน้ 

3/11/2564 0.36 34,158,500 12,297,060 

4/11/2564 0.36 20,848,204 7,505,353 
5/11/2564 0.36 10,142,000 3,651,120 
8/11/2564 0.35 33,568,365 11,748,928 

9/11/2564 0.35 12,099,400 4,234,790 
10/11/2564 0.35 21,383,600 7,484,260 
11/11/2564 0.35 5,988,701 2,096,045 

รวม 138,188,770 49,017,557 
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 7 วนัท าการ(บาท/หุน้) 0.35 

รอ้ยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 0.32 

 
 
 

http://www.set.or.th/
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 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการด าเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุน้สามัญเพิ่มทุน 
ดงักล่าว ซึ่งรวมการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกบัการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุน วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
วิธีการช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว)  และการออกหุน้สามญัเพื่อ
รองรบัการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
และการดแูลการจดัส่งขอ้มลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์ 

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ  าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซือ้ ส่งมอบหุน้สามัญเพิ่มทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขอ
อนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ ส  านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและ
สมควรเพื่อใหอ้อกเสนอขาย จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงในของบริษัท และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท 

 
อย่างไรก็ตาม หากปรากฎผลว่าไม่มีการใชส้ิทธิไม่ว่าดว้ยเหตุอนัใดอนัเป็นผลใหม้ีหุน้สามญัท่ีจัดสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัท่ีเหลือดงักล่าวตามสมควร 
  

5. มีมติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวาระการประชมุดงันี ้

วาระที ่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
วาระที ่ 2 พิจารณาอนมุตัิลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท 

วาระที ่ 3 พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัท 
วาระที ่ 4 พิจารณาอนมุตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
วาระที ่5  พิจารณาอนมุตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ รุน่ท่ี 4  

("ใบส าคญัแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")  
วาระที ่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                               ขอแสดงความนบัถือ    
                                                                 
 
                             (นายสวิจกัร ์โลจายะ) 
                                                         ประธานกรรมการ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่12 พฤศจิกายน 2564  

 
 ขา้พเจ้าบริษัท เอเวอรแ์ลนด์ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564  เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.45 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้
 
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท  มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน  4,855,983,908 บาท เป็น 
3,884,784,546 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายที่คงเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนและรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท  จ านวน 1,618,261,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ก่อนที่จะ
ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท  มีมติ ให้เพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  3,884,784,546 บาท เป็น 
6,473,046,061 บาท โดยออกหุน้สามัญ จ านวน 2,588,261,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 2,588,261,515 บาท โดย
เป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(ล้านบาท) 

         แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 2,588,261,515 1 2,588,261,515 
          การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
         แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน  
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น(บาท) วันเวลา จองซือ้ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

1) บคุคลในวงจ ากดั  
(Private Placement :PP)  ไดแ้ก ่
นางดาราณี อตัตะนนัทน์3 

970,000,000 - 0.35 วนัท่ี 17-21 มกราคม 
2565 

(รายละเอียตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 3) 

2) ผู้ถือหุ้นเดิม  และบุคคลในวงจ ากัด 
เพื่ อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
รุ่นที่  4 (EVER-W4) ที่จะออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

1,618,261,515 3 หุน้เดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่
มีมลูค่าเสนอขาย โดยมี
ราคาการใชสิ้ทธิที่ 1.00 
บาทต่อหุน้ 

(รายละเอียดตามสิ่งที่
ส่งมาดว้ย 2) 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
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หมายเหตุ  
1. ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท

จ านวน 971,199,362 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,855,983,908 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน
3,884,784,546 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนที่ยงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 971,199,362 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้ 1 
บาท  

2. ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท
จ านวน 2,588,261,515 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 3,884,784,546 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน
6,473,046,061 บาท โดยออกหุน้เพิ่มทนุสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 2,588,261,515 หุน้ มลูคา่ที่ตราไว ้1 บาท  

3. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2564 มีมติใหน้ าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทจ านวน 970,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บคุคลวงจ ากดั 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.35 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ล าดบั รายชื่อนกัลงทนุ จ านวนหุน้ที่ไดร้บัจดัสรร ราคาเสนอขาย มลูค่าเสนอขายรวม 

  จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

รอ้ยละของทนุช าระ
แลว้หลงัเพิ่มทนุ 

(บาทต่อหุน้) (บาท) 

1 นางดาราณี อตัตะนนัทน ์ 970,000,000 19.98 0.35 339,500,000 
หมายเหต ุ:  นางดาราณี อตัตะนนัทน ์ไดถ้ือหุน้ของบริษัทอยู่แลว้จ านวน 8,518,759 หุน้ม่ือรวมกบัหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นี ้นางดาราณี อตัตะนนัทน ์
จะถือหุน้ของบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 978,518,759 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 20.16 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไปแลว้ทัง้หมด  

 

โดยการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ขา้งตน้ และบุคคลดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติของ
บรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

 

4. จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุน้ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 4 (EVER-W4) โดยจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิม ในอัตราส่วน 3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรบัการซือ้หุน้สามัญ (อัตราส่วน 3:1) ใน
กรณีที่มีเศษของหุน้หรือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จากการค านวณใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

 

  ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุน้ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง
ชดัเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจาณาก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่
ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑข์องประกาศ ทจ.72/2558 เรื่องการอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด(“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP”) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูล้งทนุค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนักอ่น
วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมตเิสนอต่อท่ีประชมุผุถื้อหุน้ของบรษิัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุน้ามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นของยริษัทที่ค  านวณย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกนั ระหว่างวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากบั 0.35 บาทต่อหุน้ (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

นอกจากนี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนน  

http://www.set.or.th/
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ตารางแสดงราคาปิด 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้  
วนัท่ี ราคาปิด ปริมาณหุน้ ราคาปิด คณู ปริมาณหุน้ 

3/11/2564 0.36 34,158,500 12,297,060 

4/11/2564 0.36 20,848,204 7,505,353 
5/11/2564 0.36 10,142,000 3,651,120 
8/11/2564 0.35 33,568,365 11,748,928 

9/11/2564 0.35 12,099,400 4,234,790 
10/11/2564 0.35 21,383,600 7,484,260 
11/11/2564 0.35 5,988,701 2,096,045 

รวม 138,188,770 49,017,557 
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 7 วนัท าการ(บาท/หุน้) 0.35 

รอ้ยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 0.32 

 
 นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใดๆ
เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร การจองหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงักล่าว ซึ่งรวมการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน วนัเสนอขาย
หุน้สามัญเพิ่มทุน วิธีการช าระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือ
หลายคราว) และการออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัท รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่อง
กับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจดัส่งขอ้มูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่อ
ตลาดหลกัทรพัย ์

(2) การลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ ส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อใหอ้อกเสนอขาย จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงในของบริษัท 
และใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัท 
 

2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุ้น  
เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการมีมตกิารจดัสรรหุน้ เพื่อเสนอขายแก่นางดาราณี อตัตะนนัทน ์ทั้งจ านวน จึงไม่มี
กรณีที่มีเศษของหุน้ 
 

2.3  จ านวนหุ้นคงเหลือทียั่งมิได้จัดสรร   
ณ วันที่  12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีจ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวนทั้งสิน้ 971,199,362 หุ้น                  

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 971,199,362 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2564 
 เมื่อวนัท่ี  12 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวทัง้จ านวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนใน
 ครัง้นี ้
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3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 ในวันที่  14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารคันทรี่             
คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  ชัน้ 19 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิใน
การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  และใหร้วบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต  
(ถ้าม)ี  
4.1 การขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
4.2 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้กระทรวง

พาณิชย ์
4.3 บริษัทจะขอใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรบัหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนตาม

ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 
 
5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

เพื่อที่ทางบรษิัทจะไดน้ าเงินเพิ่มทนุดงักล่าวน าไปช าระคืนหนีข้องทางบรษิัท และชว่ยลดภาระหนีสิ้นของบรษิัท 
ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้สง่ผลใหม้ีผลตอบแทนมากขึน้ 
 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท าใหบ้ริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใหส้ามารถน าเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปช าระหนีค้ืนและช่วยลดภาระหนีสิ้นของ
บริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ส่งผลใหม้ีผลตอบแทนมากขึน้ รวมทั้งช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางดา้นการเงินของ
บรษิัท ส่งผลใหโ้ครงสรา้งทางการเงินของบรษิัทมีขึน้  มีความยืดหยนุทางการเงินในการด าเนินงานในอนาตค อีกทัง้ส ารองไวเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทเพื่อสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและแน่นอนส าหรบับรษิัทในอนาคต 

 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1  บริษัทจะน าเงินที่ไดจ้ากการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้เพื่อน าไปช าระคืนหนี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีภาระดอกเบีย้

จ่ายที่ลดลง ส่งผลต่อภาระดอกเบีย้จ่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมลูค่าหุน้ของบรษิัท 
7.2 บริษัทจะมีโครงสรา้งทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแกร่งยิ่งขึน้ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของบริษัทและมูลค่า

หลกัทรพัยข์องบรษิัทในอนาคต 
7.3  ผูถื้อหุน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผลในอนาคตเมื่อบรษิัทสามารถมีก าไรจากการประกอบธุรกิจ 
7.4 สิทธิของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะมีสิทธิ

ไดร้บั Warrant เช่นเดียวกับผูถื้อหุน้ของบริษัททุกประการ นับจากวนัที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้
ของบรษิัทท่ีไดย้ื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
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8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
  - ไม่มี - 
  
9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564 เรื่อง การลดทนุจดทะเบยีน,  การเพิม่ทนุ, 

การแกไ้ขหนงัสือบรคิณส์นธิ และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
12 พฤศจิกายน 2564 

2 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 (Record Date) 

30 พฤศจิกายน 2564 

3 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุน้ครัง้ที่ 1/2565 

1 ธันวาคม 2564 

4 ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 (จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 14 มกราคม 2565 
5 วนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบคุคลในวงจ ากดั 

(5 วนัท าการ) 
17-21  มกราคม 2565 

6 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ (Record Date)และ
จองซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 4 (EVER-W4) 
และวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิในการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 4 (EVER-W4) (Record Date) 

18 กมุภาพนัธ ์2565 

 

7 วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 4 (EVER-W4) และวนั
ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 4 (EVER-W4) 

19 กมุภาพนัธ ์2565 
 

8 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 4  
("EVER-W4") ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ 

1 เมษายน  2565 

 

 
บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 

 
ลายมือชื่อ............................................................... 

(นายสวิจกัร ์โลจายะ) 
ประธานคณะกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
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รายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ รุน่ท่ี 4 ("EVER-W4")  
ซึ่งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 
ประเภทหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย     : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิัท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

รุน่ท่ี 4 ("ใบส าคญัแสดงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")  
 

ชนิดของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย : ระบชุื่อผูถื้อ และสามารถโอนเปล่ียนมือได ้
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อก     : 1,618,261,515 หน่วย (หน่ึงพนัหกรอ้ยสิบแปดลา้นสองแสนหกหมื่นหนึ่งพนัหา้รอ้ยสิบ
หา้หน่วย) 
 

จ านวนหุ้นทีอ่อกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ     

: หุน้สามัญเพิ่มทุนของ เอเวอรแ์ลนด ์(EVER) จ านวน 1,618,261,515 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ รวมทัง้หุน้สามญัที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรบัสิทธิภายใตข้อ้ก าหนดสิทธิ 

 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ไม่คดิมลูคา่) 
 

วิธีการจดัสรร  : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตาม
อตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน โดย
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
(Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และรวบรวมรายชื่อตาม  ม.225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2565 
ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีต้อ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งจะจดัใหม้ีขึน้ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 
 

อัตราการใช้สทิธิ     : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุได ้1 หุน้   
(เวน้แต่กรณีมีการปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่ก าหนด) 
 

ราคาใช้สิทธซืิอ้หุ้นสามัญ     : 1 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมกีารปรบัสิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิที่ก าหนด) 
 

วันออกใบส าคัญแสดงสทิธิ : 1 เมษายน 2565 
 

วันหมดอายุใบส าคัญแสดงสทิธิ     : 30 กนัยายน 2566 (ก าหนดใหเ้ป็นวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
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อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ     : ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้แรก 
 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ     : ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิได้
ตลอดอายุของใบส าคัญ แสดงสิท ธิทั้ ง สิ ้น  6 ครั้ง ในวันที่  30 มิ ถุนายน 2565,                       
30 กนัยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถนุายน 2566 และวนัท่ี 
29 กนัยายน 2566  
 
ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้เป็นวนัท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

วันทีใ่ช้สทิธิคร้ังแรก     : 30 มิถนุายน 2565 
 

วันทีใ่ช้สทิธิคร้ังสุดท้าย     : 29 กนัยายน 2566 
 
ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใน
แต่ละครัง้เป็นวนัท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ     : บรษิัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษิทัมีการซือ้ขายอยู่) 
 

ตลาดรองของหุน้สามัญเพิ่มทนุที่
เกิดจากการใช้สิทธิ     

: บรษิัทจะน าหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลาดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สามญัของบรษิัทมี
การซือ้ขายอยู่) 
 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ : บรษิัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิด 
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณแ์สดงสิทธิหน่ึงดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษา 
ผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 
   1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบรษิัท อนัเป็นผลมาจากการ   
       รวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้ 
   2. เมื่อบรษิัทเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา   
       หุน้ท่ีค  านวณไดต้ามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัน้ หรือราคา   
       ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ไดร้ะบไุว ้ 
       ในขอ้ก าหนดสิทธิ 
   3. เมื่อบรษิัทเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย 
       ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ   
       หรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาหุน้ท่ีค านวณ 
       ตามวิธีที่ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง  
       สิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั 
       แสดงสิทธินัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
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   4. เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ 
       หุน้ 
   5. เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิระบไุว ้
       ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลแลว้ 
   6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ขอ้ 1 ถึง 5 ที่ท าใหผ้ลประโยชนต์อบ  
       แทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั   
       แสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
ทั้งนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ  านาจ  และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ  านาจ
มอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการปรบั
หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิ และราคาใชสิ้ทธิ 
 

เงือ่นไขอืน่ๆ     : ใหป้ระธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจใน
การก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวม
ถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ, การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนด
วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องรวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่ออก
เนื่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยต์่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ : บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ : 
   1. ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
   สามารถ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปนี ้
    กรณีที่ 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองหุน้เพิ่มทนุและใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4  
    สตูรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn] 

      มลูค่าที่ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ 
Qo  = จ านวนหุน้ท่ีมีอยู่เดิม 3,884,784,546 หุน้ 
Qr = จ านวนหุน้ท่ีเพิม่ขึน้จากการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวงจ ากดั 970,000,000 หุน้ 
Qw1 = จ านวนหุน้ใหม่ที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4 1,618,261,515 หุน้ 
Qn  จ านวนหุน้รวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 6,473,046,061 หุน้ 

       เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ดงันัน้ จงึ
ไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ 

 
 

 



หนา้ 9 จาก 10 
 

   กรณีที่ 2 ผูถื้อหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและไมใ่ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4 
   สตูรการค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = 1-(Qo/Qn) 

 มลูค่าที่ตราไว ้1 บาทต่อหุน้ 
Qo  = จ านวนหุน้ท่ีมีอยุ่เดิม 3,884,784,546 หุน้ 
Qw1 = จ านวนหุน้ใหม่ที่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4 1,618,261,515 หุน้ 
Qn  จ านวนหุน้รวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 5,503,046,061หุน้ 

 
 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
ผลกระทบดา้น Control Dilution 0% 29.41% 

 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4 ไม่มีผลกระทบต่อ
ผูถื้อหุน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดมิไม่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุและไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4 
จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมเทา่กบัรอ้ยละ 29.41 
 
2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
   กรณี มีการจดัสรรเพิม่ทนุครบเต็มจ านวน 
   สตูรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร    =    (EPS0-EPSn) / EPS0 
   EPSo    =    ก าไรสทุธิ / Q0 
   EPSn    =    ก าไรสทุธิ / Qn 
   เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษิัทสิน้สดุ 30 กนัยายน 2564 บรษิัทมีผลขาดทนุ ดงันัน้ จงึไมส่ามารถค านวนการลดลงของส่วน
แบ่งก าไรได ้แต่หากกรณีที่บรษิัทมีก าไรจากการด าเนินงาน สามารถค านวณการลดลงของสว่นแบ่งก าไรไดด้งันี ้

(ขาดทนุ)สทุธิ (9,391,000) 
Qo 3,884,784,546 
Qn 5,503,046,061 
EPSo (0.002) 
EPSn (0.002) 

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุและไดม้กีารจดัสรรหุน้เพิ่มทนุทัง้จ านวน ผูถื้อหุน้จะไดร้บัผลกระทบดา้นการลดลงของ
ส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) เทา่กบัรอ้ยละ 29.41 
 
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัต่อไปนี ้  
กรณีที่ 1   มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มตามจ านวน 
กรณีที่ 2 มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มตามจ านวน และ มกีารใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัรุน่ท่ี 4 

ครบตามจ านวน 
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สตูรการค านวณการลดลงของราคา    =    (Po - Pn) / Po  
Po     =    ราคาตลาดปัจจบุนั   
Pr     =    ราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ  
Pn     =    ราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ           = ((Qo*Po)+(Qn*Pr))/(Qo+Qn)  

โดยที่ Qn แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีที่ 1    =    Qo+Qr  
กรณีที่ 2    =    Qo+Qr+Qw1 
 
ในการค านวณไดแ้ทนที่ราคาตลาดในสตูรดว้ยราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมีมติ

อนมุตัิที่เทา่กบั 0.35 บาท/หุน้ และแทนที่ราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิรุน่ท่ี 4 เท่ากบั 1 บาทต่อหุน้  
          เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิรุน่ท่ี 4 มีราคาสงูกวา่ราคาตลาด 

ถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมมีติอนมุตัิ  ดงันัน้จงึไม่มีการลดลงของราคา(Price Dilution) แต่อย่าง
ใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ของบริษทั เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด(มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่  6/2564  เมื่อวันที่  12 

พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนตาม

รายละเอียดดงันี ้

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตามไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลใน

วงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 1 ราย ไดแ้ก่ นางดาราณี อตัตะนนัทน์ จ านวน 970,000,000 หุน้ หfรือคิดเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 19.98 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขาย 0.35 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม

ทัง้สิน้ 339,500,000 บาท  

ล าดบั รายชื่อนกัลงทนุ จ านวนหุน้ที่ไดร้บัจดัสรร ราคาเสนอขาย มลูค่าเสนอขายรวม 

  จ านวนหุน้ 

(หุน้) 

รอ้ยละของทนุช าระแลว้

หลงัเพิ่มทุน 

(บาทต่อหุน้) (บาท) 

1 นางดาราณี อตัตะนนัทน ์ 970,000,000 19.98 0.35 339,500,000 
 

 การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ผูถื้อหุน้มีมติก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่าง

ชดัเจน ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนั

ท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนั ท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

เพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิใหบ้ริษัท เสนอขาย

หุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  คือระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ  0.35 บาทต่อหุ้น 

(ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

ตารางแสดงราคาปิด 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้

วนัท่ี ราคาปิด ปรมิาณหุน้ ราคาปิด คณู ปรมิาณหุน้ 
3/11/2564 0.36 34,158,500 12,297,060 
4/11/2564 0.36 20,848,204 7,505,353 
5/11/2564 0.36 10,142,000 3,651,120 
8/11/2564 0.35 33,568,365 11,748,928 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

http://www.set.or.th/


วนัท่ี ราคาปิด ปรมิาณหุน้ ราคาปิด คณู ปรมิาณหุน้ 
9/11/2564 0.35 12,099,400 4,234,790 
10/11/2564 0.35 21,383,600 7,484,260 
11/11/2564 0.35 5,988,701 2,096,045 

รวม 138,188,770 49,017,557 
ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ(บาท/หุน้) 0.35 

รอ้ยละ 90 ราคาตลาดถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุน้) 0.32 
  

 ดงันัน้ การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเป็นการเสนอขายหุน้ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้

อย่างชดัเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจาณาก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคา

เสนอขายที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุน้ PP”) ทัง้นี ้Private Placement 

ดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ที่มาประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั 

 ภายหลงัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทุนดงักล่าว นกัลงทนุจะเขา้เป็นผู้

ถือหุน้รอ้ยละ 20.16 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษิัท) 

ทัง้นีน้กัลงทุนไม่มีบุคคลที่เก่ียวขอ้งที่ถือหุน้บรษิัท อนัจะเป็นเหตุใหต้อ้งนบัรวมการถือหลกัทรพัยเ์พื่อท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์

ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นท่ีมีความสมัพนัธห์รือมีการกระท ารว่มกัน (Concer t Party) หรือไม่

มีบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือไม่

มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าทีต้องท าค าเสนอซือ้ขายหลักทรพัย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender offer) 

เนื่องจากยงัไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัท ไม่ถึงจ านวนรอ้ยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 

พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบรหิาร หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร หรือผูร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร
หรือผูร้ับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบัมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอ  านาจในการ
ด าเนินการใดๆเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร การจองหุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงักล่าว ซึ่งรวมการด าเนินการดงันี ้ 

(1) การก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
วนัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ วิธีการช าระค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรรและจองซือ้เป็น
คราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัท รวมทัง้ด าเนินการ
ต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งขอ้มูลและเปิดเผย
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัย ์



(2) การลงนาม แกไ้ข เปล่ียนแปลง การติดต่อ หรือแจง้รายงานรายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ 
และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ ส่งมอบหุน้สามญัเพิ่มทุน  และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของบรษิัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อกระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเพื่อใหอ้อกเสนอขาย จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ใหแ้ก่บคุคลในวงในของบรษิัท และใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัท 
 
2. หลักเกณฑก์ารเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 บรษิัท พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด  โดยบรษิัทไดพ้ิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่บุคคลที่มีศกัยภาพดา้นการเงิน  และมีความประสงคท์ี่จะเขา้ลงทุนในระยะยาวกับบริษัท เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ต่อบรษิัท และช่วยใหบ้รษิัทมีสภาพคล่องทางการเงินและฐานะทางการเงินที่ดีขึน้ ทัง้นี ้บุคคลที่ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับรษิัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

 

รายละเอียดขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดัที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

บคุคลที่จะไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ครัง้นี ้ไดแ้ก่ นางดาราณี อตัตะนนัทน ์ซึ่งเป็นนกัลงทนุผูม้ีความสนใจลงทุน

ในหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท และมีศกัยภาพทางดา้นการเงิน 

บคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ : นางดาราณี อตัตะนนัทน ์
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู่ : 99/109 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ : นกัลงทนุ 
ขอ้มลูการถือหุน้ของบรษิัท  : เป็นผูถื้อหุน้บรษิัท โดยถือหุน้จ านวน 8,518,759 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.22 ของ

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทัง้หมด (ขอ้มลูจากการปิดสมดุ ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564) 
ความสมัพนัธ ์ : ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆกบักรรมการ และผูบ้รหิาร 
ประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ : บรษิัทจะมีสภาพคล่องทางการเงนิ และลดภาระหนีสิ้นของบรษิัท ซึ่งจะช่วยลด

ภาระดอกเบีย้ส่งผลใหม้ีผลตอบแทนมากขึน้ 
 

 

 

 

 

 

 



โครงสรา้งผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิัท ก่อนและหลงัการเพิม่ทนุ 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ ณ 29 ตลุาคม 2564 

ล าดบั ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) % การถือหุน้ 
1 นายจอมทรพัย ์โลจายะ  583,219,042  15.01% 
2 นายสวจิกัร ์โลจายะ  480,768,700  12.38% 
3 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั  193,351,504  4.98% 
4 นายสงคราม ชวีประวตัิด  ารงค ์  106,332,120  2.74% 
5 น.ส.ทองเพียร แสนสรอ้ย  85,317,100  2.20% 
6 นายประสงค ์มานะยิง่  43,000,000  1.11% 
7 นายนน เพ็ชรป์ระภา  37,121,200  0.96% 
8 นายสมชาย หงสร์ตันวิจติร  34,900,000  0.90% 
9 น.ส.สมศรี ตัง้ติรวฒัน ์  33,500,000  0.86% 
10 นางสวุมิล พงษ์ฤทธ์ิศกัดา  25,000,000  0.64% 

 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั  

ล าดบั ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) % การถือหุน้ 
1 นางดาราณี อตัตะนนัทน ์  978,518,759.00  20.16% 
2 นายจอมทรพัย ์โลจายะ  583,219,042  12.01% 
3 นายสวจิกัร ์โลจายะ  480,768,700  9.90% 
4 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั  193,351,504  3.98% 
5 นายสงคราม ชวีประวตัิด  ารงค ์  106,332,120  2.19% 
6 น.ส.ทองเพียร แสนสรอ้ย  85,317,100  1.76% 
7 นายประสงค ์มานะยิง่  43,000,000  0.89% 
8 นายนน เพ็ชรป์ระภา  37,121,200  0.76% 
9 นายสมชาย หงสร์ตันวิจติร  34,900,000  0.72% 
10 น.ส.สมศรี ตัง้ติรวฒัน ์  33,500,000  0.69% 

 
3. วัตถุประสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

  เนื่องจากบรษิัทมีความประสงคร์ะดมทุนในครัง้นี ้เพื่อที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุน เพื่อน าไปช าระคืนหนีท้ี่ทาง

บริษัทไดม้ีการกูย้ืมเงินมาเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ  ของทางบริษัทที่ ไดท้  าการพฒันาแลว้และอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งการ

กูย้ืมเงินดงักล่าวมีผลต่อภาระดอกเบีย้ที่จะตอ้งช าระ ท าใหบ้รษิัทมีภาระหนีสิ้นเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้บริษัทจึงมีแผนท่ีจะใชเ้งินที่

ไดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นีน้  าไปช าระคืนหนี ้ที่ทางบรษิัทไดม้ีการกูย้ืมมาเพื่อพฒันาโครงการของทางบริษัท 



รวมทั้งเพื่อช่วยลดภาระทางดา้นดอกเบีย้ของทางบริษัทที่จะตอ้งช าระในแต่ละเดือนค่อนขา้งสูง ทั้งนีย้ังสามารช่วยส่งเสริม

สภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการของบรษิัทและบรษิัทย่อย   

 
 4. ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้เดิมทีอ่าจเกดิขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบุคคลในวงจ ากดั 
4.1 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุน้เดิมของบริษัท (Conrtol Dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่เสนอขมยใหแ้ก่บคุคงในวงจ ากดั (Private Placement) โดยไดร้บัหุน้เพิ่ม

ทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บคุคลวงในจ ากดั (Private Placement) ตามจ านวนจะเกิด Control Dilution ต่อผูถื้อหุน้เดิมตาม

รายละเอียดดงันี ้

 Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) 

 โดยที่ Qo = จ านวนหุน้ช าระแลว้ที่มีอยู่เดมิซึง่เทา่กบั 3,884,784,546 หุน้ 

          Qe = จ านวนหุน้ใหม่ที่เพิม่ขึน้จากการเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเท่ากบั 970,000,000 หุน้ 

 การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ บรษิัท (Conrtol Dilution) 

  = 970,000,000 / (3,884,784,546 + 970,000,000) 

  = รอ้ยละ 19.98 
4.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 0.35 

บาทต่อหุน้ ผลกระทบดา้นราคา มีรายละเอยีดดงันี ้

 Price Dilution = (Po-PE) / Po 

 โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 

 PO = ราคาตลาด (ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลงัไม่น่อยกวา่ 7 วนัท าการ

ติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนประชาคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเท่ากบั 0.35 

บาทต่อหุน้ (กลา่วคือระหว่าง วนัที่ 3 – 11 พฤศจกิายน 2564) 

 PE = ราคาเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมใ่หแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเทา่กบั 0.35 บาทต่อหุน้ 

 Qo = จ านวนหุน้ช าระแลว้ที่มีอยูเ่ดิม ซึง่เทา่กบั 3,884,784,546 หุน้ 

 Qe = จ านวนหุน้ใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการเสนอขายแก่บคุคลวงในจ ากดั ซึ่งเท่ากบั 970,00,000 หุน้ 

 การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) = ( 0.35 – 0.35) / 0.35 

       = รอ้ยละ0.00 

 

 

 

 



4.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธติอ่หุน้ (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ ซึ่งจะลดลงประมาณรอ้ยละ 29.41โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 Earnings per Share Dilution = (EPSo – EPSe) / EPSo 

 โดยที่ EPSo = ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย 

 EPSe = ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขาย 

 การลดลงของก าไรต่อหุน้ ( Earnings per Share Dilution) = (0.0024) –(0.0019) / (0.0024) 

         = รอ้ยละ 0.1998 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายค านวณจาก  

= (ขาดทนุ)สทุธิ / จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

= (9,391,000) / 3,884,784,546 

= (0.0024) 

 

โดยส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขายค านวณจาก 

= (ขาดทนุ)สทุธิ / จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

= (9,391,000) / (3,884,784,546+970,000,000) 

= (0.0019) 
หมายเหต ุ: ส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขายและหลงัเสนอขาย ค านวณโดยใชก้ าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ส าหรบัระยะเวลา 12 เดือน 

ล่าสดุ ตัง้แต่ 30 กนัยายน 2563 – 30 กนัยายน 2564 อา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัขีรบัอนญุาต ส าหรบั

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

  

 ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดร้บัผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขาย

ใหก้ับบคุคลในวงจ ากดัตามรายละเอียดขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ากดัครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้รษิัทมีสภาพคล่องทางดา้นการเงิน และการเพิ่มทนุดงักล่าวทางบรษิัทมีความประสงคท์ี่จะ

น าเงินเพิ่มทนุในครัง้นีน้  าไปช าระคนืหนีข้องทางบรษิัท และช่วยลดภาระหนีสิ้นของบรษิัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ส่งผลใหม้ี

ผลตอบแทนมากขึน้ 

 
5. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 
5.1 เหตุผลความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

 บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดโดยไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทุนโดยใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้

เดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่นกัลงทุนที่มีศกัยภาพ



ดา้นการเงินท่ีมีความในใจจะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุขงองบรษิัทโดยตรงนัน้ ท าใหม้ีความแน่นอนว่าบรษิัทจะสามารถไดร้บัเงินทนุ

ตามจ านวนท่ีตอ้งการและสามารถระดมทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ภายใตข้อ้จ ากัดดา้นสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั 

ซึ่งท าใหก้ารระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมหรือนักลงทุนภายนอกใหป้ระสบความส าเร็จเป็นไปไดย้าก การ

เสนอขายหุน้เพิ่มทนุต่อบุคคลในวงจ ากดั ดงักล่าวจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทไดร้บัเงินเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อที่ทางบรษิัทจะได้

น าเงินเพิ่มทนุดงักล่าวน าไปช าระคืนหนีข้องทางบรษิัท และช่วยลดภาระหนีสิ้นของบรษิัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ส่งผลใหม้ี

ผลตอบแทนมากขึน้ คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นนว่าการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่

นกัลงทนุไดแ้ก่นางดาราณี อตัตะนนัทน ์ซึ่งเป็นนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพดา้นการเงิน และมีความเหมาะสมเพื่อเป็นไปแกป่ระโยชน์

สงูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

 
5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น  

 บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดและจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน

ดงักล่าวภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 และบรษิัทจะน าเงินที่ไดร้บัการเพิ่มทุนไปใชต้ามแผนการใหเ้งินที่ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

 
5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้งานที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่ง
เงนิทุน 

  คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นนว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นีม้ีความเหมะสม เนื่องจากจะช่วยใหบ้ริษัทน า

เงินเพิ่มทนุดงักล่าวไปช าระหนีค้ืนและยงัช่วยลดภาระหนีสิ้นของทางบรษิัทบางส่วนแลว้ รวมทัง้ยงัส่งผลใหม้ีโครงสรา้งการเงิน

ที่ดีขึน้ มีความยืดหยนุทางการเงินในการด าเนินงานในอนาตค อีกทัง้ส ารองไวเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท 

 
5.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน และการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

 การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีจ้ะท าใหบ้รษิัทสามารถระดมทนุไดภ้ายในเวลา

เวลาอันสัน้ และท าใหบ้ริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใหส้ามารถน าเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปช าระหนีค้ืนและช่วยลดภาระ

หนีสิ้นของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ส่งผลใหม้ีผลตอบแทนมากขึน้ รวมทัง้ช่วยเสริมความสามารถแข็งแกรง่ทางดา้น

การเงินของบริษัท ส่งผลใหโ้ครงสรา้งทางการเงินของบรษิัทมีขึน้  มีความยืดหยุนทางการเงินในการด าเนินงานในอนาตค อีก

ทัง้ส ารองไวเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทเพื่อสรา้งรายไดท้ี่มั่นคงและแน่นอนส าหรบับรษิัทในอนาคต 

 
 
 
 



5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

 คณะกรรมการของบรษิัทมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ราคาหุน้

ละ 0.35 บาทต่อหุน้ ราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564  มีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

อนมุตัิใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท (ระหว่างวนัที่ 3-11 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งเท่ากบั 0.35 บาทต่อ

หุน้ การระดมทุนในครัง้นีเ้พื่อให้ทางบรษิัทจะน าเพิ่มทุนดงักล่าวไปช าระคืนหนี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทมีภาระดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง 

โดยจะส่งผลต่อภาระดอกเบีย้จ่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินและมลูค่าหุน้ของบรษิัท  

 
6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่ปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุน

โดยการกระท า หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฎิบตัิต่อหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัท บรษิัท

สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได ้ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้

รวมกันไม่นอ้ยกว่า 5% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด าเนินการ

ตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ  สามารถฟ้องรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท า หรือละเวน้การกระท า

การใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฎิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซื่อสัตยแ์ละระมัดระวังรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้

กรรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์ังกล่าวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่า 

5% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการดังกล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อ

หุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัท

ได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

 

 

        

 
  


