ที่ ever/list 009/2564
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
เรี ยน
เรื่ อง

กรรดการูผะลแ้จมั การ
ตผามหผักทรัพย์ูห่งประเทศไทย
ดติที่ประชุดคณะกรรดการ บริ ษัท เอเวอร์ ูผนม์ จากัม(ดหาชน) ครัง้ ที่ 6/2564 (แก้ ไขตามที่ใส่ สีชมพู)

สิ่งที่ส่งดาม้ วย

(1) ูบบรายงานการเพิ่ดทุน (F53-4)
(2) รายผะเอียมเบื ้องต้ นของใบสาคัญูสมงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนของบริ ษัท รุ่ นที่ 4 (EVER-W4)
(3) สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายูผะจัมสรรหุ้นเพิ่ดทุนที่ออกใหด่ของบริ ษัท บริ ษัท เอเวอร์ ูผนม์ จากัม(ดหาชน)
ให้ ูก่บคุ คผในวงจากัม

ตาดที่ บริ ษัท เอเวอร์ ูผนม์ จากัม (ดหาชน)(“บริ ษัท”) ไม้ จมั การประชุดคณะกรรดการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2564 ซึง่ จัมให้ ดีขึ ้นในวันที่
12 พฤศจิกายน 2564 บริ ษัทขอูจ้ งดติที่สาคัญของการประชุดมังกผ่าวมังต่อไปนี ้
1. ดีดติให้ นาเสนอต่อที่ประชุดลแ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุดตั ิการผมทุนจมทะเบียนของบริ ษัทจากเมิด 4,855,983,908 บาท เป็ น
3,884,784,546 บาท โมยการตัมหุ้นสาดัญจมทะเบียนที่ยังได่ไม้ ออกจาหน่ายที่คงเหผือจากการจัมสรรหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน
ูผะรองรับการใช้ สิทธิตาดใบสาคัญูสมงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสาดัญของบริ ษัท จานวน 1,618,261,515 หุ้น ดแผค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ผะ 1
บาท ก่อนที่จะมาเนินการเพิ่ดทุนจมทะเบียนของบริ ษัท พร้ อดูก้ ไขหนังสือบริ คณฑ์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอมคผ้ องกับการผมทุน
จมทะเบียน
2. ดีดติให้ นาเสนอต่อที่ประชุดลแ้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุดัติการเพิ่ดทุนจมทะเบียนจานวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจม
ทะเบียนเมิด จานวน 3,884,784,546 บาท เป็ นทุน จมทะเบี ยน 6,473,046,061 บาท โมยออกหุ้น สาดัญ จานวน
2,588,261,515 หุ้น ดแผค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ผะ 1 บาท พร้ อดูก้ ไขหนังสือบริ คณฑ์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอมคผ้ องกับการเพิ่ดทุนจม
ทะเบียน
3. ดีดติให้ เสนอต่อที่ประชุดลแ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุดตั ิ จมั สรรหุ้นเพิ่ดทุนของบริ ษัท จานวน 2,588,261,515 บาท ดแผค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ผะ 1 บาท โมยดีรายผะเอียมการจัมสรรหุ้นเพิ่ดทุนมังนี ้
3.1) จัมสรรหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนเพื่อเสนอขายให้ ูก่บุคคผในวงจากัม )Private Placement) ซึง่ ได่เป็ นบุคคผที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษัท (“ลแ้ผงทุน ”) จัมสรรหุ้นเพิ่ดทุนจานวน 970,000,000 หุ้น ดแผค่าที่ตราไว้ ห้ ุนผะ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.35
บาทต่อหุ้น (เท่ากับราคาตผามถัว่ เฉผี่ย 7 วันทาการ) คิมเป็ นดแผค่ารวด 339,500,000 บาท ให้ ูก่นางมาราณี อัตตะนันทน์
3.2) จัมสรรหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนได่เกิน 1,618,261,515 หน่วย เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาดใบสาคัญูสมงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสาดัญ
ของบริ ษัท เอเวอร์ ูผนม์ จากัม (ดหาชน) รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) โมยจะจัมสรรใบสาคัญูสมงสิทธิฯ ตาดสัมส่วนการถือหุ้น
ให้ ูก่ล้ แถือหุ้นเมิด ในอัตราส่วน 3 หุ้นสาดัญเมิด ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญูสมงสิทธิสาหรั บการซื อ้ หุ้นสาดัญ (อัตราส่วน 3:1)
ในกรณีที่ดีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญูสมงสิทธิฯ จากการคานวณให้ ปัมเศษนันทิ
้ ้ง
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โมยกาหนมรายชื่อลแ้ถือหุ้นที่ดีสิทธิไม้ รับการจัมสรรใบสาคัญูสมงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 18 กุดภาพันธ์
2565 รายผะเอียมปรากฎตาดูบบรายงานการเพิ่ดทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งดาม้ วย 1)
4. ดี ด ติใ ห้ เสนอต่อ ที่ป ระชุด ลแ้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุดัติการออกใบส าคัญ ูสมงสิ ทธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สาดัญ ของบริ ษัท รุ่ น ที่ 4
(“ใบสาคัญูสมงสิทธิ ” หรื อ “EVER-W4”) จานวนได่เกิน 1,618,261,515 หน่วย โมยได่คิมดแผค่า ในอัตรา 3 หุ้นสาดัญเมิด
ต่อใบสาคัญูสมงสิทธิ 1 หน่วย (อัตราส่วน 3:1) กรณีดีเศษของใบสาคัญูสมงสิทธิเหผือจากการคานวณตาดอัตราส่วนการ
จัมสรรใบสาคัญูสมงสิทธิมงั กผ่าว ให้ ตมั เศษมังกผ่าวทิ ้งทังจ
้ านวน โมยราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
รายผะเอียมใบสาคัญูสมงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนของบริ ษัท รุ่ นที่ 4 )“EVER-W4”) ปรากฎตาดสิ่งที่ส่งดาม้ วย 2
ทังนี
้ ้ การออกหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนมังกผ่าวเป็ นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรดการบริ ษัทดีดติกาหนมราคาเสนอขายไว้ อย่างชัมเจน เพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุดลแ้ถือหุ้นพิจาณากาหนมราคาเสนอขายไว้ อย่างชัมเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่ได่ต่ากว่าร้ อยผะ 90
ของราคาตผามตาดหผักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจมทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหด่ต่อบุคคผในวงจากัม
(“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้นPP(” ทังนี
้ ้ ราคาตผามสาหรับการเสนอขายหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนให้ ูก่ล้ ผแ งทุนคานวณจากราคาถัวเฉผี่ย
ถ่วงนา้ หนักของหุ้นสาดัญของบริ ษัท ในตผามหผักทรั พย์ฯย้ อนหผัง 7 วันทาการติมต่อกันก่อนวันที่คณะกรรดการบริ ษัทดีดติเสนอต่อที่
ประชุดลุ้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุดตั ิการออกูผะจัมสรรหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนของบริ ษัท ให้ ูก่บุคคผในวงจากัม (Private Placement)
โมยที่ร าคาถัวเฉผี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นของบริ ษัทที่คานวณย้ อ นหผัง 7 วันทาการติมต่อ กัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง
11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น ข้ อดแผจาก ( www.set.or.th)
นอกจากนี ้ การออกหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนมังกผ่าวต้ องไม้ รับการอนุดตั ิจากที่ล้ ถแ ือหุ้นของบริ ษัท ม้ วยคะูนนเสียงได่น้อยกว่าสาดในสี่
ของจานวนเสียงทังหดมของลแ
้
้ ถือหุ้นที่ดาประชุดูผะดีสิทธิ์ออกเสียงคะูนน
ตารางูสมงราคาปิ ม วันทาการก่อนวันที่คณะกรรดการดีดติในครัง้ นี ้ 7
วันที่
ราคาปิ ม
ปริ ดาณหุ้น
3/11/2564
0.36
34,158,500
4/11/2564
0.36
20,848,204
5/11/2564
0.36
10,142,000
8/11/2564
0.35
33,568,365
9/11/2564
0.35
12,099,400
10/11/2564
0.35
21,383,600
11/11/2564
0.35
5,988,701
รวด
138,188,770
ราคาตผามถัวเฉผี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการ(บาท/หุ้น)
ร้ อยผะ 90 ราคาตผามถัวเฉผี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุ้น)
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ราคาปิ ม คแณ ปริ ดาณหุ้น
12,297,060
7,505,353
3,651,120
11,748,928
4,234,790
7,484,260
2,096,045
49,017,557
0.35
0.32

ที่ประชุดคณะกรรดการบริ ษัทดีดติอนุดตั ิ นอกจากนีเ้ สนอให้ ที่ประชุดลแ้ถือหุ้นพิจารณาอนุดตั ิการดอบอานาจให้ คณะกรรดการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรดการบริหาร หรือประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรือลแ้รับดอบอานาจจากคณะกรรดการบริ หารหรื อลแ้รับดอบอานาจจากคณะกรรดการบริ หาร หรื อ
ลแ้รับดอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ ห าร เป็ นลแ้ดีอานาจในการม าเนินการใมๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัมสรร การจองหุ้นสาดัญ เพิ่ดทุน
มังกผ่าว ซึง่ รวดการมาเนินการมังนี ้
(1) การกาหนม ูก้ ไข เพิ่ดเติด รายผะเอียมเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัมสรร ูผะจองซื ้อหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน วันเสนอขายหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน
วิธีการชาระค่าหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน ูผะการออกหุ้นสาดัญเพื่อ (โมยอาจพิจารณากาหนมช่วงเวผาการจัมสรรูผะจองซื ้อเป็ นคราวเมียวหรื อหผายคราว )
เสนอขาย อันเกี่ยวเนื่องกับการออก รวดทังม
้ าเนินการต่างๆ การใช้ สิทธิของใบสาคัญูสมงสิทธิของบริษัทรองรับ จัมสรร จองหุ้นสาดัญเพิ่ดทุนมังกผ่าว
ูผะการมแูผการจัมส่งข้ อดแผูผะเปิ มเลยรายผะเอียมที่เกี่ยวข้ องต่อตผามหผักทรัพย์
(2) การผงนาด ูก้ ไข เปผี่ยนูปผง การติมต่อ หรื อูจ้ งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ ูผะหผักฐานที่จาเป็ นูผะ
เกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย จัมสรร จองซื ้อ ส่งดอบหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน ูผะใบสาคัญูสมงสิทธิ ของบริ ษัท ซึ่งรวดถึงการติมต่อ ูผะการยื่นคาขอ
อนุญาต เอกสารูผะหผักฐานมังกผ่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สานักงาน กูผะดีอานาจในการมาเนินการอื่นใมอันจาเป็ นูผะ ตผามหผักทรัพย์ฯ .ต.ผ.
จัมสรรหุ้ สดควรเพื่อให้ ออกเสนอขายนสาดัญเพิ่ดทุนให้ ูก่บคุ คผในวงในของบริษัท ูผะใบสาคัญูสมงสิทธิของบริษัท

อย่างไรก็ตาด หากปรากฎลผว่าได่ดีการใช้ สิทธิได่ว่าม้ วยเหตุอนั ใมอันเป็ นลผให้ ดีห้ นุ สาดัญที่จมั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาด
ใบส าคัญ ูสมงสิ ท ธิ มัง กผ่ า วเหผื อ อยแ่ ให้ อ ยแ่ ใ นมุผ พิ นิ จ ของประธานคณะกรรดการ ูผะ/หรื อ บุ ค คผที่ ไ ม้ รั บ ดอบหดายจากประธาน
คณะกรรดการบริ ษัท ที่จะพิจารณาจัมสรรหุ้นสาดัญที่เหผือมังกผ่าวตาดสดควร

5. ดีดติกาหนมวันประชุดวิสาดัญลแ้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 14 ดกราคด 2565 เวผา 10.00 น. จัดประชุมผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาดหผักเกณฑ์ที่กาหนมในกฎหดายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุดล่านสื่ออิเผ็กทรอนิกส์ โมยกาหนม
รายชื่อลแ้ถือหุ้นที่ดีสิทธิเข้ าร่ วดประชุดลแ้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โมยดีวาระการประชุดมังนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุดสาดัญลแ้ถือหุ้นประจาปี 2564 เดื่อวันที่ 30 เดษายน 2564
วาระที่ 2
พิจารณาอนุดตั ผิ มทุนจมทะเบียน ูผะูก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท
วาระที่ 3
พิจารณาอนุดตั เิ พิ่ดทุนจมทะเบียนูผะูก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท
วาระที่ 4
พิจารณาอนุดตั กิ ารจัมสรรหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน
วาระที่ 5
พิจารณาอนุดตั กิ ารออกใบสาคัญูสมงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสาดัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 4
("ใบสาคัญูสมงสิทธิ" หรื อ "EVER-W4")
วาระที่ 6
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ าดี)

จึงเรี ยนดาเพื่อโปรมทราบ
ขอูสมงควาดนับถือ

(นายสวิจกั ร์ โผจายะ)
ประธานกรรดการ

หน้ า 3 จาก 3

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (แก้ ไขตามที่ใส่ สีชมพู)
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิมจานวน 4,855,983,908 บาท เป็ น
3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับ
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 1,618,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ก่อนที่จะ
ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท มี ม ติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จา กเดิ ม 3,884,784,546 บาท เป็ น
6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จานวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 2,588,261,515 บาท โดย
เป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,588,261,515

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

-

รวม
(ล้ านบาท)
2,588,261,515
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )

ราคาขายต่ อหุ้น(บาท)

1) บุคคลในวงจากัด
(Private Placement :PP) ได้ แก่
นางดาราณี อัตตะนันทน์3

970,000,000

-

0.35

2) ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจากัด
เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ
แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท
รุ่ น ที่ 4 (EVER-W4) ที่จ ะออกและเสนอ
ขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

1,618,261,515

3 หุ้นเดิม ต่อ 1
หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
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วันเวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

วันที่ 17-21 มกราคม
2565
(รายละเอียตามสิง่ ที่
ส่งมาด้ วย 3)
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ (รายละเอียดตามสิง่ ที่
มีมลู ค่าเสนอขาย โดยมี
ส่งมาด้ วย 2)
ราคาการใช้ สทิ ธิที่ 1.00
บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2564 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จานวน 971,199,362 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,855,983,908 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
3,884,784,546 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายจานวน 971,199,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1
บาท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2564 มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
จานวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,884,784,546 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน
6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุนใหม่จานวน 2,588,261,515 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ 1 บาท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2564 มีมติให้ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริษัทจานวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่บคุ คลวงจากัด
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อนักลงทุน
จานวนหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
ราคาเสนอขาย มูลค่าเสนอขายรวม
จานวนหุ้น ร้ อยละของทุนชาระ (บาทต่อหุ้น)
(บาท)
(หุ้น)
แล้ วหลังเพิ่มทุน
1 นางดาราณี อัตตะนันทน์ 970,000,000
19.98
0.35
339,500,000
หมายเหตุ : นางดาราณี อัตตะนันทน์ ได้ ถือหุ้นของบริษัทอยูแ่ ล้ วจานวน 8,518,759 หุ้นมื่อรวมกับหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ นางดาราณี อัตตะนันทน์
จะถือหุ้นของบริษัทรวมทังสิ
้ ้นจานวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20.16 ของหุ้นที่จาหน่ายไปแล้ วทังหมด
้

โดยการเสนอขายให้ แก่บคุ คลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้ างต้ น และบุคคลดังกล่าวไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิของ
บริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับการซื ้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1) ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
ทังนี
้ ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่าง
ชัดเจน เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณากาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด(“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ทังนี
้ ้ ราคาตลาดสาหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนคานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อน
วันที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผุ้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ้นามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของยริ ษัทที่คานวณย้ อนหลัง 7 วันทาการ
ติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น (ข้ อมูลจาก www.set.or.th)
นอกจากนี ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงคะแนน
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ตารางแสดงราคาปิ ด 7 วันทาการก่อนวนที่คณะกรรมการมีมติในครัง้ นี ้
วันที่
ราคาปิ ด
ปริ มาณหุ้น
3/11/2564
0.36
34,158,500
4/11/2564
0.36
20,848,204
5/11/2564
0.36
10,142,000
8/11/2564
0.35
33,568,365
9/11/2564
0.35
12,099,400
10/11/2564
0.35
21,383,600
11/11/2564
0.35
5,988,701
รวม
138,188,770
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการ(บาท/หุ้น)
ร้ อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุ้น)

ราคาปิ ด คูณ ปริ มาณหุ้น
12,297,060
7,505,353
3,651,120
11,748,928
4,234,790
7,484,260
2,096,045
49,017,557
0.35
0.32

ทังนี
้ ้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นของบริ ษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหุ้นสามัญเพิ่มุทนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จะทะเบียนบริ ษัท มีหน้ าที่ห้ามมิให้ ผ้ ู
ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายใระยะเวลา
้
1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาด
(Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดังกล่าวเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ ถูกสัง่
ห้ ามขาย ทังนี
้ ้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคา
ขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุมัติ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารหรื อ
ผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึง่ รวมการดาเนินการดังนี ้
(1) การกาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื ้อเป็ นคราวเดียวหรื อ
หลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้ อมูลและเปิ ดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อ
ตลาดหลักทรัพย์
(2) การลงนาม แก้ ไข เปลีย่ นแปลง การติดต่อ หรื อแจ้ งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคาขออนุญ าตต่างๆ และหลักฐานที่
จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื ้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
อานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงในของบริ ษัท
และใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ตามประกาศ ทจ.72/2558 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นใหม่แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ผ้ ถู ือ
หุ้น แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายออกหุ้นใหม่ หรื อบริ ษัทต้ องเสนอขายหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายใน
12 เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ใ ห้
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทกาหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
หน้ า 3 จาก 10

2.2

2.3

การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นางดาราณี อัตตะนันทน์ ทังจ
้ านวน จึงไม่มี
กรณีที่มีเศษของหุ้น
จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จัดสรร
ณ วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2564 บริ ษัทมีจานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จัดสรรจานวนทัง้ สิ ้น 971,199,362 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 971,199,362 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2564
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้ มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทังจ
้ านวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้

3.

กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ก าหนดวันประชุมวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. จัด ประชุม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1
การขออนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565
4.2
บริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวง
พาณิชย์
4.3
บริ ษัทจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
ข้ อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องต่อไป

5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดของบริ
้
ษัทออกและเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด
(Private Placement) โดยมีการเข้ าซื ้อหุ้นและชาระค่าหุ้นเต็มจานวนและทางบริ ษัทจะได้ รับเงินรวมทังสิ
้ ้น 339,500,000
บาท โดยบริ ษัทจะนาเงินที่ได้ รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวนาไปชาระคืนหนี ้ของ
ทางบริ ษัท และช่วยลดภาระหนี ้สินของบริ ษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี ้ยส่งผลให้ มีผลตอบแทนมากขึ น้ โดยมีกาหนด
ระยะเวลาการนาเงินไปชาระคืนหนี ้ภายในไตรมาส 1/2565

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ทาให้ บริ ษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อให้ สามารถนาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชาระหนี ้คืนและช่วยลดภาระหนี ้สินของ
บริ ษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี ้ยส่งผลให้ มีผลตอบแทนมากขึ ้น รวมทังช่
้ วยเสริ มความสามารถแข็งแกร่ งทางด้ านการเงินของ
บริ ษัท ส่งผลให้ โครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทมีขึ ้น มีความยืดหยุนทางการเงินในการดาเนินงานในอนาตค อีกทังส
้ ารองไว้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทเพื่อสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงและแน่นอนสาหรับบริ ษัทในอนาคต
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7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1
บริ ษัทจะนาเงินที่ได้ จากการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ เพื่อนาไปชาระคืนหนี ้ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีภาระดอกเบี ้ย
จ่ายที่ลดลง ส่งผลต่อภาระดอกเบี ้ยจ่าย ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ สถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริ ษัท
7.2
บริ ษัทจะมีโครงสร้ างทางการเงิ นที่เหมาะสมและแข็งแกร่ งยิ่งขึ ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของบริ ษัท และมูลค่า
หลักทรัพย์ของบริ ษัทในอนาคต
7.3
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิที่จะได้ รับเงินปั นผลในอนาคตเมื่อบริ ษัทสามารถมีกาไรจากการประกอบธุรกิจ
7.4
สิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจากัด (Private Placement) จะมีสิทธิ
ได้ รับ Warrant เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทที่ได้ ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ ว

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี -

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2
3
4
5

6

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2564 เรื่ อง การลดทุนจดทะเบียน, การเพิม่ ทุน,
การแก้ ไขหนังสือบริ คณ์สนธิ และการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2565 (Record Date)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 (จัดประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
วันจองซื ้อและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด
(5 วันทาการ)
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (EVER-W4) (Record Date)
วันจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4
("EVER-W4") ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิ

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...............................................................
(นายสวิจกั ร์ โลจายะ)
ประธานคณะกรรมการผู้มีอานาจลงนาม

หน้ า 5 จาก 10

วัน เดือน ปี
12 พฤศจิกายน 2564
30 พฤศจิกายน 2564
14 มกราคม 2565
17-21 มกราคม 2565
18 กุมภาพันธ์ 2565

1 เมษายน 2565

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

รายละเอียดใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่ นที่ 4 ("EVER-W4")
ซึ่งจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
รุ่นที่ 4 ("ใบสาคัญแสดงสิทธิ" หรื อ "EVER-W4")

ชนิดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อก

: 1,618,261,515 หน่วย (หนึง่ พันหกร้ อยสิบแปดล้ านสองแสนหกหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยสิบ
ห้ าหน่วย)

จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์ แลนด์ ( EVER) จานวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 33 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของ
บริ ษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้ เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ รวมทังหุ
้ ้ นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกาหนดสิทธิ

ราคาต่ อหน่ วย

: 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท (Right Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
ใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน โดย
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ
(Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 ซึง่ จะจัดให้ มีขึ ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
(เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)

ราคาใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ

: 1 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 1 เมษายน 2565

วันหมดอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 30 กันยายน 2566 (กาหนดให้ เป็ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
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อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ได้
ตลอดอายุ ข องใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทั ง้ สิ น้ 6 ครั ง้ ในวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2565,
30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถนุ ายน 2566 และวันที่
29 กันยายน 2566

วันที่ใช้ สทิ ธิครัง้ แรก

ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
: 30 มิถนุ ายน 2565

วันที่ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

: 29 กันยายน 2566

ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู)่
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้ สิทธิ

: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริษัทมี
การซื ้อขายอยู)่

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึง่ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้น หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
หุ้นที่คานวณได้ ตามวิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรื อราคา
ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ ระบุไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
กาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คานวณ
ตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั ้ และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
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4. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิระบุไว้
ไม่เกินร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลแล้ ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ม้ อบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจ และ/หรื อ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอานาจ
มอบหมายเป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ
หรื อการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ และราคาใช้ สทิ ธิ
เงื่อนไขอื่นๆ

: ให้ ประธานกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่ ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจใน
การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวม
ถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย งการก าหนดวัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย นเพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ จัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ, การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนด
วันใช้ สิ ทธิ ครั ง้ สุดท้ า ย การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่า ง ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อ งรวมทัง้ ด าเนิน การต่า ง ๆ อัน จ าเป็ นและสมควรอันเกี่ ย วเนื่ องกับ การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออก
เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น :
1. ด้ านการลดลงของสัดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สามารถ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองหุ้นเพิ่มทุนและใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn]
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo = จานวนหุ้นทีม่ ีอยูเ่ ดิม
3,884,784,546 หุ้น
Qr = จานวนหุ้นทีเ่ พิ่มขึ ้นจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวงจากัด
970,000,000 หุ้น
Qw1 = จานวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
1,618,261,515 หุ้น
Qn
จานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
งเพิ่มทุน
6,473,046,061 หุ้น
เนื่องจากเป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนัน้ จึง
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
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กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1-(Qo/Qn)
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo = จานวนหุ้นทีม่ ีอยุเ่ ดิม
3,884,784,546 หุ้น
Qw1 = จานวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่ นที่ 4
1,618,261,515 หุ้น
Qn
จานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
งเพิ่มทุน
5,503,046,061หุ้น

ผลกระทบด้ าน Control Dilution

กรณีที่ 1
0%

กรณีที่ 2
29.41%

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ไม่มีผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้ อยละ 29.41
2. ด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไร (Earnings Dilution)
กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจานวน
สูตรการคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไร = (EPS0-EPSn) / EPS0
EPSo = กาไรสุทธิ / Q0
EPSn = กาไรสุทธิ / Qn
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสิ ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริ ษัทมีผลขาดทุน ดังนัน้ จึงไม่สามารถคานวนการลดลงของส่วน
แบ่งกาไรได้ แต่หากกรณีที่บริษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน สามารถคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไรได้ ดงั นี ้
(ขาดทุน)สุทธิ
(9,391,000)
Qo
3,884,784,546
Qn
5,503,046,061
EPSo
(0.002)
EPSn
(0.002)
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและได้ มกี ารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทังจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นจะได้ รับผลกระทบด้ านการลดลงของ
ส่วนแบ่งกาไร (Earnings Dilution) เท่ากับร้ อยละ 29.41
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สามารถ แบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจานวน
กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจานวน และ มีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
ครบตามจานวน

หน้ า 9 จาก 10

สูตรการคานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
Po = ราคาตลาดปั จจุบนั
Pr = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
Pn = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน
= ((Qo*Po)+(Qn*Pr))/(Qo+Qn)
โดยที่ Qn แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 = Qo+Qr
กรณีที่ 2 = Qo+Qr+Qw1
ในการคานวณได้ แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้ วยราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติ
อนุมตั ิที่เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสูงกว่าราคาตลาด
ถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมตั ิ ดังนันจึ
้ งไม่มีการลดลงของราคา(Price Dilution) แต่อย่าง
ใด
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
ตามที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท เอเวอร์ แ ลนด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ครั ง้ ที่ 6/2564 เมื่ อ วัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2564 ได้ มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
รายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตามไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) จานวน 1 ราย ได้ แก่ นางดาราณี อัตตะนันทน์ จานวน 970,000,000 หุ้น หfรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 19.98 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ
้ ้น 339,500,000 บาท
ลาดับ

รายชื่อนักลงทุน

จานวนหุ้นที่ได้ รับจัดสรร
จานวนหุ้น
(หุ้น)

1

นางดาราณี อัตตะนันทน์

ราคาเสนอขาย

มูลค่าเสนอขายรวม

ร้ อยละของทุนชาระแล้ ว
หลังเพิ่มทุน

(บาทต่อหุ้น)

(บาท)

19.98

0.35

339,500,000

970,000,000

การเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่าง
ชัดเจน ทังนี
้ ้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯย้ อนหลังไม่น้ อยกว่า 7 วัน
ทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริ ษัท
เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัท เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น
(ข้ อมูลจาก www.set.or.th)
ตารางแสดงราคาปิ ด 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครัง้ นี ้
วันที่
3/11/2564
4/11/2564
5/11/2564
8/11/2564

ราคาปิ ด
0.36
0.36
0.36
0.35

ปริ มาณหุ้น
34,158,500
20,848,204
10,142,000
33,568,365
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ราคาปิ ด คูณ ปริ มาณหุ้น
12,297,060
7,505,353
3,651,120
11,748,928

วันที่
ราคาปิ ด
ปริ มาณหุ้น
9/11/2564
0.35
12,099,400
10/11/2564
0.35
21,383,600
11/11/2564
0.35
5,988,701
รวม
138,188,770
ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการ(บาท/หุ้น)
ร้ อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการ (บาท/หุ้น)

ราคาปิ ด คูณ ปริ มาณหุ้น
4,234,790
7,484,260
2,096,045
49,017,557
0.35
0.32

ดังนัน้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริ ษัทมีมติกาหนดราคาเสนอขายไว้
อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณากาหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคา 0.35 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคา
เสนอขายที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 เรื่ องการอนุญาตให้ บริ ษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด (“ประกาศเรื่ องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ทังนี
้ ้ Private Placement
ดังกล่าวจะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นฐานในการนับ
ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เพื่อเสนอขายให้ แก่นกั ลงทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้ าเป็ นผู้
ถือหุ้นร้ อยละ 20.16 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วของบริ ษัท)
ทังนี
้ ้นักลงทุนไม่มีบคุ คลที่เกี่ยวข้ องที่ถือหุ้นบริ ษัท อันจะเป็ นเหตุให้ ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมดของบริ
้
ษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบคุ คลอื่นที่มีความสัมพันธ์ หรื อมีการกระทาร่ วมกัน (Concer t Party) หรื อไม่
มีบคุ คลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อไม่
มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้ แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้ าทีต้องทาคาเสนอซื ้อขายหลักทรัพย์ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท (Tender offer)
เนื่องจากยังได้ มาซึ่งหุ้นของบริ ษัท ไม่ถึงจานวนร้ อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ ลงวันที่ 13
พฤษภาคม 2554 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ทังนี
้ ้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาด ของหุ้นของบริ ษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ รับหุ้นสามัญเพิ่มุทนดังกล่าวเป็ นหลักทรัพ ย์จะทะเบียนบริ ษัท มีหน้ าที่
ห้ ามมิให้ ผ้ ู ลงทุนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทังหมดภายใระยะเวลา
้
1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเริ่ มทาการ
ซื ้อขายในตลาด (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ห้ ุนสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ดังกล่าวเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจานวนร้ อยละ 25
ของจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ ถูกสัง่ ห้ ามขาย ทังนี
้ ต้ ามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร
หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้ มีอานาจในการ
ดาเนินการใดๆเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร การจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึง่ รวมการดาเนินการดังนี ้
(1)
การกาหนด แก้ ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากาหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื ้อเป็ น
คราวเดียวหรื อหลายคราว) และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท รวมทังด
้ าเนินการ
ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้ อมู ลและเปิ ดเผย
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องต่อตลาดหลักทรัพย์
(2)
การลงนาม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรื อแจ้ งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื ้อ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริ ษัท ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ ออกเสนอขาย จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลในวงในของบริ ษัท และใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท
2.

หลักเกณฑ์ การเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้ บคคลในวงจากัด (Private Placement)
บริ ษัท พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัด โดยบริ ษัทได้ พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่บคุ คลที่มีศกั ยภาพด้ านการเงิน และมีความประสงค์ที่จะเข้ าลงทุนในระยะยาวกับบริ ษัท เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัท และช่วยให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางการเงินและฐานะทางการเงินที่ดีขึ ้น ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
การปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
รายละเอียดข้ อมูลของบุคคลในวงจากัดที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
บุคคลที่จะได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นางดาราณี อัตตะนันทน์ ซึง่ เป็ นนักลงทุนผู้มีความสนใจลงทุน
ในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท และมีศกั ยภาพทางด้ านการเงิน
บุคคลที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน
สัญชาติ
ที่อยู่
อาชีพ
ข้ อมูลการถือหุ้นของบริ ษัท

: นางดาราณี อัตตะนันทน์
:
:
:
:

ไทย
99/109 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
นักลงทุน
เป็ นผู้ถือหุ้นบริ ษัท โดยถือหุ้นจานวน 8,518,759 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.22 ของจานวนหุ้นที่
ชาระแล้ วทังหมด
้
(ข้ อมูลจากการปิ ดสมุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
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ความสัมพันธ์

ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน

: 1.ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับกรรมการ และผู้บริ หาร
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารหรือเปลีย่ นแปลงการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และไม่ได้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัทแต่อย่างใด
3. บริ ษัทได้ รับเพียงเงินลงทุนจากบุคคลในวงจากัดเท่านัน้ โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. ผู้ลงทุนไม่มีความเกี่ยวข้ องกันแต่อย่างใด
: บริ ษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน และลดภาระหนี ้สินของบริ ษัท ซึง่ จะช่วยลดภาระ
ดอกเบี ้ยส่งผลให้ มีผลตอบแทนมากขึ ้น

โครงสร้ างผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริ ษัท ก่อนและหลังการเพิ่มทุน
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น ณ 29 ตุลาคม 2564
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้น
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสงคราม ชีวประวัตดิ ารงค์
น.ส.ทองเพียร แสนสร้ อย
นายประสงค์ มานะยิ่ง
นายนน เพ็ชร์ ประภา
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
น.ส.สมศรี ตังติ
้ รวัฒน์
นางสุวมิ ล พงษ์ฤทธิ์ศกั ดา

จานวนหุ้น (หุ้น)
583,219,042
480,768,700
193,351,504
106,332,120
85,317,100
43,000,000
37,121,200
34,900,000
33,500,000
25,000,000

% การถือหุ้น

จานวนหุ้น (หุ้น)
978,518,759.00
583,219,042
480,768,700
193,351,504
106,332,120
85,317,100
43,000,000
37,121,200
34,900,000
33,500,000

% การถือหุ้น

15.01%
12.38%
4.98%
2.74%
2.20%
1.11%
0.96%
0.90%
0.86%
0.64%

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนแก่บคุ คลในวงจากัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้น
นางดาราณี อัตตะนันทน์
นายจอมทรัพย์ โลจายะ
นายสวิจกั ร์ โลจายะ
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายสงคราม ชีวประวัตดิ ารงค์
น.ส.ทองเพียร แสนสร้ อย
นายประสงค์ มานะยิ่ง
นายนน เพ็ชร์ ประภา
นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร
น.ส.สมศรี ตังติ
้ รวัฒน์
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20.16%
12.01%
9.90%
3.98%
2.19%
1.76%
0.89%
0.76%
0.72%
0.69%

3. วัตถุประสงค์ ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้ เงิน
เนื่องจากบริ ษัทมีความประสงค์ระดมทุนในครัง้ นี ้ เพื่อที่จะนาเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน เพื่อนาไปชาระคืนหนี ้ที่ทาง
บริ ษัทได้ มีการกู้ยืมเงินมาเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของทางบริ ษัทที่ ได้ ทาการพัฒนาแล้ วและอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งการ
กู้ยืมเงินดังกล่าวมีผลต่อภาระดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระ ทาให้ บริ ษัทมีภาระหนี ้สินเพิ่มมากขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีแผนที่จะใช้ เงินที่
ได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้นาไปชาระคืนหนี ท้ ี่ทางบริ ษัทได้ มีการกู้ยืมมาเพื่อพัฒนาโครงการของทางบริ ษัท
รวมทังเพื
้ ่อช่วยลดภาระทางด้ านดอกเบี ้ยของทางบริ ษัท ที่จะต้ องชาระในแต่ละเดือนค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ยังสามารช่วยส่งเสริ ม
สภาพคล่องและเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
4. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นเดิมที่อาจเกิดขึน้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบุคคลในวงจากัด
4.1 ผลกระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้นของผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัท (Conrtol Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขมยให้ แก่บคุ คงในวงจากัด (Private Placement) โดยได้ รับหุ้นเพิ่ม
ทุนที่ออกและเสนอขายให้ แก่บคุ คลวงในจากัด (Private Placement) ตามจานวนจะเกิด Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตาม
รายละเอียดดังนี ้
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)
โดยที่ Qo = จานวนหุ้นชาระแล้ วที่มีอยูเ่ ดิมซึง่ เท่ากับ 3,884,784,546 หุ้น
Qe = จานวนหุ้นใหม่ที่เพิม่ ขึ ้นจากการเสนอขายแก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ เท่ากับ 970,000,000 หุ้น
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น บริ ษัท (Conrtol Dilution)
= 970,000,000 / (3,884,784,546 + 970,000,000)
= ร้ อยละ 19.98
4.2 ผลกระทบด้ านราคา (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 0.35
บาทต่อหุ้น ผลกระทบด้ านราคา มีรายละเอียดดังนี ้
Price Dilution = (Po-PE) / Po
โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe)
PO = ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้ อนหลังไม่นอ่ ยกว่า 7 วันทาการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนประชาคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ เท่ากับ 0.35
บาทต่อหุ้น (กล่าวคือระหว่าง วันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2564)
PE = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึง่ เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น
Qo = จานวนหุ้นชาระแล้ วที่มีอยูเ่ ดิม ซึง่ เท่ากับ 3,884,784,546 หุ้น
Qe = จานวนหุ้นใหม่ทเี่ พิ่มขึ ้นจากการเสนอขายแก่บคุ คลวงในจากัด ซึง่ เท่ากับ 970,00,000 หุ้น
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การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = ( 0.35 – 0.35) / 0.35
= ร้ อยละ0.00
4.3 ผลกระทบต่ อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้น ซึง่ จะลดลงประมาณร้ อยละ 29.41โดยมีรายละเอียดดังนี ้
Earnings per Share Dilution = (EPSo – EPSe) / EPSo
โดยที่ EPSo = ส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย
EPSe = ส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย
การลดลงของกาไรต่อหุ้น ( Earnings per Share Dilution) = (0.0024) –(0.0019) / (0.0024)
= ร้ อยละ 0.1998
โดยส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคานวณจาก
= (ขาดทุน)สุทธิ / จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
= (9,391,000) / 3,884,784,546
= (0.0024)
โดยส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคานวณจาก
= (ขาดทุน)สุทธิ / จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว
= (9,391,000) / (3,884,784,546+970,000,000)
= (0.0019)
หมายเหตุ : ส่วนแบ่งกาไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คานวณโดยใช้ กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริษัทใหญ่สาหรับระยะเวลา 12 เดือน
ล่าสุด ตังแต่
้ 30 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2564 อ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญขีรับอนุญาต สาหรับ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ทังนี
้ ้เมื่อเปรี ยบเทียบประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับผลกระทบจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขาย
ให้ กบั บุคคลในวงจากัดตามรายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
บุคคลในวงจากัดครัง้ นี ้จะส่งผลให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องทางด้ านการเงิน และการเพิ่มทุนดังกล่าวทางบริ ษัทมีความประสงค์ที่จะ
นาเงินเพิ่มทุนในครัง้ นี ้นาไปชาระคืนหนี ้ของทางบริ ษัท และช่วยลดภาระหนี ้สินของบริ ษัท ซึง่ จะช่วยลดภาระดอกเบี ้ยส่งผลให้ มี
ผลตอบแทนมากขึ ้น
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5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
5.1 เหตุผลความจาเป็ นของการเพิ่มทุน
บริ ษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัดโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
เดิม หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป เนื่องจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่นกั ลงทุนที่มีศกั ยภาพ
ด้ านการเงินที่มีความในใจจะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนขงองบริ ษัทโดยตรงนัน้ ทาให้ มีความแน่นอนว่าบริ ษัทจะสามารถได้ รับเงินทุน
ตามจานวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ ในระยะเวลาอันสันภายใต้
้
ข้อจากัดด้ านสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปั จจุบนั
ซึ่งทาให้ การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมหรื อนักลงทุนภายนอกให้ ประสบความสาเร็ จเป็ นไปได้ ยาก การ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจากัด ดังกล่าวจึงเป็ นโอกาสที่ดีที่ทางบริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ เพื่อที่ทางบริ ษัทจะได้
นาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวนาไปชาระคืนหนี ้ของทางบริ ษัท และช่วยลดภาระหนี ้สินของบริ ษัท ซึง่ จะช่วยลดภาระดอกเบี ้ยส่งผลให้ มี
ผลตอบแทนมากขึ ้น คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นนว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อเสนอขายให้ แก่
นักลงทุนได้ แก่นางดาราณี อัตตะนันทน์ ซึง่ เป็ นนักลงทุนที่มีศกั ยภาพด้ านการเงิน และมีความเหมาะสมเพื่อเป็ นไปแก่ประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
5.2 ความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิ่มทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น
บริ ษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจากัดและจะได้ รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 และบริ ษัทจะนาเงินที่ได้ รับการเพิ่มทุนไปใช้ ตามแผนการให้ เงินที่กาหนดไว้ ได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและส่งผลดีตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้ งานที่ได้ จากการเสนอขายหุ้น รวมทัง้ ความเพียงพอของแหล่ ง
เงินทุน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นนว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นี ้มีความเหมะสม เนื่องจากจะช่วยให้ บริ ษัทนา
เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชาระหนี ้คืนและยังช่วยลดภาระหนี ้สินของทางบริ ษัทบางส่วนแล้ ว รวมทังยั
้ งส่งผลให้ มีโครงสร้ างการเงิน
ที่ดีขึ ้น มีความยืดหยุนทางการเงินในการดาเนินงานในอนาตค อีกทังส
้ ารองไว้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
5.4 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ต่ อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน และการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดในครั ง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทสามารถระดมทุนได้ ภายในเวลา
เวลาอันสัน้ และทาให้ บริ ษั ทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อ ให้ สามารถนาเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปชาระหนี ้คืนและช่วยลดภาระ
หนี ้สินของบริ ษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี ้ยส่งผลให้ มีผลตอบแทนมากขึ ้น รวมทังช่
้ วยเสริ มความสามารถแข็งแกร่ งทางด้ าน
การเงินของบริ ษัท ส่งผลให้ โครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทมีขึ ้น มีความยืดหยุนทางการเงินในการดาเนินงานในอนาตค อีก
ทังส
้ ารองไว้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทเพื่อสร้ างรายได้ ที่มนั่ คงและแน่นอนสาหรับบริ ษัทในอนาคต
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5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้ กับบุคคลในวงจากัด ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและ
ความจาเป็ นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แก่ บุคคลในวงจากัดดังกล่ าว
คณะกรรมการของบริ ษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ที่ราคาหุ้น
ละ 0.35 บาทต่อหุ้น ราคาตลาดซึง่ คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ย้ อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกันวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2564 มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท (ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 0.35 บาทต่อ
หุ้น การระดมทุนในครัง้ นี ้เพื่อให้ ทางบริ ษัทจะนาเพิ่มทุนดังกล่าวไปชาระคืนหนี ้ ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีภาระดอกเบี ้ยจ่ายที่ลดลง
โดยจะส่งผลต่อภาระดอกเบี ้ยจ่าย ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ สถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริ ษัท
6. คารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่คณะกรรมการของบริ ษัท ไม่ปฎิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
โดยการกระทา หรื อละเว้ นการกระทาการใดอันเป็ นการไม่ปฎิบตั ิตอ่ หน้ าที่ดงั กล่าวและก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท บริ ษัท
สามารถเรี ยกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนันได้
้ แต่หากบริ ษัทไม่เรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนดังกล่าวได้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจะแจ้
้
งให้ บริ ษัทดาเนินการเรี ยกกร้ องได้ และหากบริ ษัทไม่ดาเนินการ
ตามที่ผ้ ถู ื อหุ้นแจ้ ง ผู้ถือหุ้นนันๆ
้ สามารถฟ้ องร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทา หรื อละเว้ นการกระทา
การใดของกรรมการ อันเป็ นการไม่ปฎิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่ อสัตย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนัน้ เป็ นเหตุให้
กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริ ษัทได้ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า
5% ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทจะแจ้ งให้ บริ ษัทดาเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริ ษัทไม่ดาเนิน การตามที่ผ้ ถู ือ
หุ้นแจ้ งภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้ สทิ ธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัท
ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
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