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ท่ี ever/list 009/2564 
 
         วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
 
เรียน กรรดการูผะลแ้จมัการ 
 ตผามหผกัทรัพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ดตท่ีิประชดุคณะกรรดการ บริษัท เอเวอร์ูผนม์ จ ากมั(ดหาชน) ครัง้ที ่6/2564 (แก้ไขตามที่ใส่สีชมพู) 
 
สิ่งท่ีส่งดาม้วย (1) ูบบรายงานการเพิ่ดทนุ (F53-4) 
    (2) รายผะเอียมเบือ้งต้นของใบส าคญัูสมงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสาดญัเพิ่ดทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) 
  (3) สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายูผะจมัสรรหุ้นเพิ่ดทนุท่ีออกใหด่ของบริษัท บริษัท เอเวอร์ูผนม์ จ ากมั(ดหาชน) 
       ใหู้ก่บคุคผในวงจ ากมั 
 
 ตาดที ่บริษัท เอเวอร์ูผนม์ จ ากมั    (ดหาชน )(“บริษัท ”)  ไม้จมัการประชุดคณะกรรดการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2564 ซึง่จมัให้ดีขึน้ในวนัท่ี 
12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทขอูจ้งดตท่ีิส าคญัของการประชดุมงักผ่าวมงัตอ่ไปนี ้
 

1. ดีดตใิห้น าเสนอต่อท่ีประชุดลแ้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนดุตัิการผมทนุจมทะเบียนของบริษัทจากเมิด  4,855,983,908 บาท เป็น 
3,884,784,546  บาท โมยการตมัหุ้นสาดญัจมทะเบียนท่ียังได่ไม้ออกจ าหน่ายท่ีคงเหผือจากการจมัสรรหุ้นสาดัญเพิ่ดทุน
ูผะรองรับการใช้สิทธิตาดใบส าคญัูสมงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสาดญัของบริษัท จ านวน 1,618,261,515 หุ้น ดแผค่าท่ีตราไว้หุ้นผะ 1 
บาท ก่อนท่ีจะม าเนินการเพิ่ดทนุจมทะเบียนของบริษัท พร้อดูก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอมคผ้องกบัการผมทนุ
จมทะเบียน 
 

2. ดีดติให้น าเสนอต่อท่ีประชุดลแ้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุดัติการเพิ่ดทุนจมทะเบียนจ านวน 2,588,261,515 บาท จากทุนจม
ทะเบียนเมิดจ านวน 3,884,784,546  บาท เป็นทุนจมทะเบียน 6,473,046,061 บาท โมยออกหุ้นสาดัญจ านวน 
2,588,261,515 หุ้น ดแผค่าท่ีตราไว้หุ้นผะ 1 บาท พร้อดูก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอมคผ้องกบัการเพิ่ดทนุจม
ทะเบียน 

 

3. ดีดติให้เสนอต่อท่ีประชุดลแ้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนดุตัิจมัสรรหุ้นเพิ่ดทนุของบริษัท จ านวน 2,588,261,515 บาท ดแผค่าท่ีตรา
ไว้หุ้นผะ 1 บาท โมยดีรายผะเอียมการจมัสรรหุ้นเพิ่ดทนุมงันี ้
3.1) จมัสรรหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุเพ่ือเสนอขายใหู้ก่บุคคผในวงจ ากมั  )Private Placement)  ซึง่ได่เป็นบุคคผท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษัท (“ลแ้ ผงทุน”) จัมสรรหุ้นเพิ่ดทุนจ านวน 970,000,000 หุ้น ดแผค่าท่ีตราไว้หุ้นผะ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 0.35                    
บาทตอ่หุ้น (เทา่กบัราคาตผามถัว่เฉผ่ีย 7 วนัท าการ) คมิเป็นดแผคา่รวด 339,500,000 บาท ใหู้ก่นางมาราณี อตัตะนนัทน์ 
3.2) จมัสรรหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุได่เกิน 1,618,261,515 หน่วย เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาดใบส าคญัูสมงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสาดญั
ของบริษัท เอเวอร์ูผนม์ จ ากัม (ดหาชน) รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) โมยจะจัมสรรใบส าคญัูสมงสิทธิฯ ตาดสัมส่วนการถือหุ้น 
ใหู้ก่ลแ้ ถือหุ้นเมิด ในอัตราส่วน 3 หุ้นสาดญัเมิด ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัูสมงสิทธิส าหรับการซือ้หุ้นสาดญั (อัตราส่วน 3:1)    
ในกรณีท่ีดีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัูสมงสิทธิฯ จากการค านวณให้ปัมเศษนัน้ทิง้ 
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โมยก าหนมรายช่ือลแ้ ถือหุ้นท่ีดีสิทธิไม้รับการจมัสรรใบส าคญัูสมงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 18 กุดภาพนัธ์ 
2565 รายผะเอียมปรากฎตาดูบบรายงานการเพิ่ดทนุ (F53-4) (สิ่งท่ีส่งดาม้วย 1) 

 

4. ดีดติให้เสนอต่อท่ีประชุดลแ้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาอนุดัติการออกใบส าคัญูสมงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสาดัญของบริษัทรุ่นท่ี  4 
(“ใบส าคญัูสมงสิทธิ” หรือ “EVER-W4”) จ านวนได่เกิน 1,618,261,515 หน่วย โมยได่คิมดแผค่า ในอตัรา 3 หุ้นสาดญัเมิด 
ตอ่ใบส าคญัูสมงสิทธิ 1 หน่วย (อตัราส่วน 3:1) กรณีดีเศษของใบส าคญัูสมงสิทธิเหผือจากการค านวณตาดอตัราส่วนการ
จมัสรรใบส าคญัูสมงสิทธิมงักผ่าว ให้ตมัเศษมงักผ่าวทิง้ทัง้จ านวน โมยราคาใช้สิทธิเทา่กบั 1 บาทตอ่หุ้น 

รายผะเอียมใบส าคญัูสมงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสาดญัเพิ่ดทนุของบริษัท รุ่นท่ี 4 )“EVER-W4”) ปรากฎตาดสิ่งท่ีส่งดาม้วย 2 
 

  ทัง้นี ้การออกหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุมงักผ่าวเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีคณะกรรดการบริษัทดีดตกิ าหนมราคาเสนอขายไว้อย่างชมัเจน เพ่ือ
เสนอให้ท่ีประชดุลแ้ ถือหุ้นพิจาณาก าหนมราคาเสนอขายไว้อย่างชมัเจน ในราคา 0.35 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาเสนอขายท่ีได่ต ่ากว่าร้อยผะ 90 
ของราคาตผามตาดหผกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจมทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหด่ต่อบุคคผในวงจ ากมั 
(“ประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้นPP(” ทัง้นี ้ราคาตผามส าหรับการเสนอขายหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุใหู้ก่ลแ้ผงทนุค านวณจากราคาถวัเฉผ่ีย
ถ่วงน า้หนักของหุ้นสาดัญของบริษัท ในตผามหผกัทรัพย์ฯย้อนหผงั 7 วนัท าการติมต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรดการบริษัทดีดติเสนอต่อท่ี
ประชดุลุ้ ถือหุ้นของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนดุตัิการออกูผะจมัสรรหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุของบริษัท ใหู้ก่บุคคผในวงจ ากมั (Private Placement) 
โมยท่ีราคาถัวเฉผ่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นของบริษัทท่ีค านวณย้อนหผัง  7 วนัท าการติมต่อกัน ระหว่างวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง                    
11 พฤศจิกายน 2564 เทา่กบั 0.35 บาทตอ่หุ้น ข้อดแผจาก ( www.set.or.th)  
 

  นอกจากนี ้การออกหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุมงักผ่าวต้องไม้รับการอนดุตัิจากท่ีลแ้ ถือหุ้นของบริษัท ม้วยคะูนนเสียงได่น้อยกว่าสาดในส่ี
ของจ านวนเสียงทัง้หดมของลแ้ ถือหุ้นท่ีดาประชดุูผะดีสิทธ์ิออกเสียงคะูนน  
 

ตารางูสมงราคาปิม วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรดการดีดตใินครัง้นี ้7   

วนัท่ี ราคาปิม ปริดาณหุ้น ราคาปิม คแณ ปริดาณหุ้น 
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 

รวด 138,188,770 49,017,557 

ราคาตผามถวัเฉผ่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ(บาท/หุ้น) 0.35 
ร้อยผะ 90 ราคาตผามถวัเฉผ่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 0.32 

 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/
http://www.set.or.th/
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 ที่ประชดุคณะกรรดการบริษัทดีดติอนดุตัิ  นอกจากนีเ้สนอให้ที่ประชุดลแ้ ถือหุ้นพิจารณาอนดุตัิการดอบอ านาจให้คณะกรรดการบริษัท หรือ 
คณะกรรดการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือลแ้ รับดอบอ านาจจากคณะกรรดการบริหารหรือลแ้ รับดอบอ านาจจากคณะกรรดการบริหาร หรือ
ลแ้ รับดอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นลแ้ ดีอ านาจในการม าเนินการใมๆเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัมสรร การจองหุ้ นสาดัญเพิ่ดทุน 
มงักผา่ว ซึง่รวดการม าเนินการมงันี ้

(1) การก าหนม ูก้ไข เพ่ิดเติด รายผะเอียมเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จมัสรร ูผะจองซือ้หุ้นสาดญัเพิ่ดทนุ วนัเสนอขายหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุ 
วิธีการช าระคา่หุ้นสาดญัเพ่ิดทนุ ูผะการออกหุ้นสาดญัเพื่อ   (โมยอาจพิจารณาก าหนมช่วงเวผาการจมัสรรูผะจองซือ้เป็นคราวเมียวหรือหผายคราว )
เสนอขาย  อนัเก่ียวเน่ืองกับการออก รวดทัง้ม าเนินการตา่งๆ การใช้สิทธิของใบส าคญัูสมงสิทธิของบริษัทรองรับ จมัสรร จองหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุมงักผ่าว 
ูผะการมแู ผการจมัสง่ข้อดแผูผะเปิมเลยรายผะเอียมที่เก่ียวข้องตอ่ตผามหผกัทรัพย์ 

(2) การผงนาด ูก้ไข เปผี่ยนูปผง การติมต่อ หรือูจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ ูผะหผกัฐานที่จ าเป็นูผะ
เก่ียวข้องกับการออก เสนอขาย จัมสรร จองซือ้ ส่งดอบหุ้นสาดัญเพิ่ดทนุ ูผะใบส าคัญูสมงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวดถึงการติมต่อ ูผะการยื่นค าขอ
อนญุาต เอกสารูผะหผกัฐานมงักผ่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ ส านักงาน กูผะดีอ านาจในการม าเนินการอ่ืนใมอนัจ าเป็นูผะ  ตผามหผักทรัพย์ฯ   .ต .ผ .
จมัสรรหุ้  สดควรเพื่อให้ออกเสนอขายนสาดญัเพ่ิดทนุใหู้ก่บคุคผในวงในของบริษัท ูผะใบส าคญัูสมงสิทธิของบริษัท 

 
อย่างไรก็ตาด หากปรากฎลผว่าได่ดีการใช้สิทธิได่ว่าม้วยเหตอุนัใมอนัเป็นลผให้ดีหุ้นสาดญัท่ีจมัสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาด

ใบส าคัญูสมงสิทธิมังกผ่าวเหผืออยแ่ ให้อยแ่ในมุผพินิจของประธานคณะกรรดการ ูผะ/หรือบุคคผท่ีไม้รับดอบหดายจากประธาน
คณะกรรดการบริษัท ท่ีจะพิจารณาจมัสรรหุ้นสาดญัท่ีเหผือมงักผ่าวตาดสดควร 
  

5. ดีดติก าหนมวนัประชุดวิสาดัญลแ้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 14 ดกราคด 2565 เวผา 10.00 น. จัดประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตาดหผกัเกณฑ์ท่ีก าหนมในกฎหดายท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุดล่านส่ืออิเผ็กทรอนิกส์ โมยก าหนม
รายช่ือลแ้ ถือหุ้นท่ีดีสิทธิเข้าร่วดประชดุลแ้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 โมยดีวาระการประชดุมงันี ้
วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชดุสาดญัลแ้ ถือหุ้นประจ าปี 2564  เด่ือวนัท่ี 30 เดษายน 2564 
วาระที ่ 2 พิจารณาอนดุตัผิมทนุจมทะเบียน ูผะูก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 

วาระที ่ 3 พิจารณาอนดุตัเิพิ่ดทนุจมทะเบียนูผะูก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท 
วาระที ่ 4 พิจารณาอนดุตักิารจมัสรรหุ้นสาดญัเพิ่ดทนุ 
วาระที ่5  พิจารณาอนดุตักิารออกใบส าคญัูสมงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสาดญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4  

("ใบส าคญัูสมงสิทธิ" หรือ "EVER-W4")  
วาระที ่ 6 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าดี) 

 
 

 จงึเรียนดาเพ่ือโปรมทราบ 
                               ขอูสมงควาดนบัถือ    
                                                                 
 
                             (นายสวจิกัร์ โผจายะ) 
                                                         ประธานกรรดการ 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (แก้ไขตามท่ีใส่สีชมพู) 

 
 ข้าพเจ้าบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564  เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 
ระหวา่งเวลา 10.00 น. ถึง 10.45 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 
1. การลดทุนและการเพิ่มทุน  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน  4,855,983,908 บาท เป็น 
3,884,784,546 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยที่คงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวน 1,618,261,515 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่จะ
ด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 3,884,784,546 บาท เป็น 
6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 2,588,261,515 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,588,261,515 บาท โดย
เป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

         แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 2,588,261,515 1 2,588,261,515 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ - - - 
         แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั - - - 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ - - - 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน  
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขายต่อหุ้น(บาท) วันเวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

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

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

(รายละเอียตามสิง่ที่
สง่มาด้วย 3) 

2) ผู้ ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจ ากัด 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท 
รุ่นที่ 4 (EVER-W4) ที่จะออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

1,618,261,515 3 หุ้นเดิม ตอ่ 1 
หนว่ยใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธิไม่
มีมลูคา่เสนอขาย โดยมี
ราคาการใช้สทิธิที่ 1.00 
บาทตอ่หุ้น 

(รายละเอียดตามสิง่ที่
สง่มาด้วย 2) 

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
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หมายเหตุ  
1. ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564 มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

จ านวน 971,199,362 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,855,983,908 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน
3,884,784,546 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่ยงัมิได้ออกจ าหนา่ยจ านวน 971,199,362 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 1 
บาท  

2. ที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564 มีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท
จ านวน 2,588,261,515 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 3,884,784,546 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน
6,473,046,061 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มทนุสามญัเพิ่มทนุใหม่จ านวน 2,588,261,515 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้ 1 บาท  

3. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2564 มีมติให้น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 970,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บคุคลวงจ ากดั 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ล าดบั รายช่ือนกัลงทนุ จ านวนหุ้นที่ได้รับจดัสรร ราคาเสนอขาย มลูคา่เสนอขายรวม 

  จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละของทนุช าระ
แล้วหลงัเพิ่มทนุ 

(บาทตอ่หุ้น) (บาท) 

1 นางดาราณี อตัตะนนัทน์ 970,000,000 19.98 0.35 339,500,000 
หมายเหต ุ:  นางดาราณี อตัตะนนัทน์ ได้ถือหุ้นของบริษัทอยูแ่ล้วจ านวน 8,518,759 หุ้นม่ือรวมกบัหุ้นเพ่ิมทนุในครัง้นี ้นางดาราณี อตัตะนนัทน์ 
จะถือหุ้นของบริษัทรวมทัง้สิน้จ านวน 978,518,759 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.16 ของหุ้นที่จ าหน่ายไปแล้วทัง้หมด  

 

โดยการเสนอขายให้แก่บคุคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ข้างต้น และบคุคลดงักลา่วไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยง
กนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

 

4. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) โดยจะจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับการซือ้หุ้นสามญั (อตัราส่วน 3:1) ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จากการค านวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้ 

 

  ทัง้นี ้การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักลา่วเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชดัเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจาณาก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ในราคา 0.35 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาเสนอขายที่
ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ.72/2558 เร่ืองการอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั(“ประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้นPP”) ทัง้นี ้ราคาตลาดส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ผู้ลงทนุค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ฯย้อนหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนักอ่น
วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมตเิสนอตอ่ที่ประชมุผุ้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของยริษัทที่ค านวณย้อนหลงั 7 วนัท าการ
ติดตอ่กนั ระหวา่งวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 เทา่กบั 0.35 บาทตอ่หุ้น (ข้อมลูจาก www.set.or.th) 

นอกจากนี ้การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักล่าวต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธ์ิออกเสียงคะแนน  

http://www.set.or.th/
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ตารางแสดงราคาปิด 7 วนัท าการก่อนวนท่ีคณะกรรมการมีมตใินครัง้นี ้
วนัท่ี ราคาปิด ปริมาณหุ้น ราคาปิด คณู ปริมาณหุ้น 

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 
ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ(บาท/หุ้น) 0.35 

ร้อยละ 90 ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 0.32 

 
  ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั(Private Placement) ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
ของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหุ้นสามญัเพิ่มุทนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จะทะเบียนบริษัท มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้  
ลงทนุขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายใระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด 
(Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดงักล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทนุจึงสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ ถกูสัง่
ห้ามขาย ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาค า
ขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 
   

 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ
เก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร การจองหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงักลา่ว ซึง่รวมการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร และจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ วนัเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทุน วิธีการช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซือ้เป็นคราวเดียวหรือ
หลายคราว) และการออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่อง
กบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และการดแูลการจดัสง่ข้อมลูและเปิดเผยรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การลงนาม แก้ไข เปลีย่นแปลง การติดตอ่ หรือแจ้งรายงานรายการตา่งๆ ในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ี
จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ สง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุ และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ซึ่งรวมถึง
การติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่กระทรวงพาณิชย์ ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงในของบริษัท 
และใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท 

 
  ทัง้นี ้ตามประกาศ ทจ.72/2558 ก าหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นใหมแ่ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนมุตัิจากที่ผู้ ถือ
หุ้น แตไ่มเ่กิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้เสนอขายออกหุ้นใหม ่หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 
12 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเสนอขาย ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่พ้นระยะเวลา 3 เดือนดงักล่าว ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย 
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2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  
เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการมีมตกิารจดัสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่นางดาราณี อตัตะนนัทน์ ทัง้จ านวน จึงไมม่ี
กรณีที่มีเศษของหุ้น 

2.3  จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัมิได้จัดสรร   
ณ วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีจ านวนหุ้นคงเหลือที่ยงัไม่ได้จัดสรรจ านวนทัง้สิน้ 971,199,362 หุ้น                  

 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 971,199,362 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2564 
 เมื่อวนัท่ี  12 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่วทัง้จ านวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทนุใน
 ครัง้นี ้

 
3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

  ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครั ง้ที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. จัดประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564   

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
(ถ้าม)ี  
4.1 การขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 
4.2 บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวง

พาณิชย์ 
4.3 บริษัทจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตาม

ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เนื่องจากการเพิ่มทุนดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดของบริษัทออกและเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) โดยมีการเข้าซือ้หุ้นและช าระค่าหุ้นเต็มจ านวนและทางบริษัทจะได้รับเงินรวมทัง้สิน้  339,500,000 
บาท โดยบริษัทจะน าเงินท่ีได้รับจากการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อน าเงินเพิ่มทนุดงักลา่วน าไปช าระคืนหนีข้อง
ทางบริษัท และช่วยลดภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้สง่ผลให้มีผลตอบแทนมากขึ น้ โดยมีก าหนด
ระยะเวลาการน าเงินไปช าระคืนหนีภ้ายในไตรมาส 1/2565  
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ท าให้บริษัทมีเงินหมนุเวียนเพียงพอเพื่อให้สามารถน าเงินเพิ่มทนุดงักลา่วไปช าระหนีค้ืนและช่วยลดภาระหนีส้ินของ
บริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้สง่ผลให้มีผลตอบแทนมากขึน้ รวมทัง้ช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ
บริษัท สง่ผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีขึน้  มีความยืดหยนุทางการเงินในการด าเนินงานในอนาตค อีกทัง้ส ารองไว้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ที่มัน่คงและแน่นอนส าหรับบริษัทในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1  บริษัทจะน าเงินที่ได้จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อน าไปช าระคืนหนี ้ซึ่งจะท าให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้

จ่ายที่ลดลง สง่ผลตอ่ภาระดอกเบีย้จ่าย ซึง่จะสง่ผลดีตอ่สถานะทางการเงินและมลูคา่หุ้นของบริษัท 
7.2 บริษัทจะมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและแข็งแกร่งยิ่งขึน้ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าของบริษัทและมูลค่า

หลกัทรัพย์ของบริษัทในอนาคต 
7.3  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะได้รับเงินปันผลในอนาคตเมื่อบริษัทสามารถมีก าไรจากการประกอบธุรกิจ 
7.4 สทิธิของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุแบบบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะมีสิทธิ

ได้รับ Warrant เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ นบัจากวนัที่มีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์แล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
  - ไมม่ี - 
  
9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่6/2564 เร่ือง การลดทนุจดทะเบยีน,  การเพิม่ทนุ, 

การแก้ไขหนงัสอืบริคณ์สนธิ และการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
12 พฤศจิกายน 2564 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2565 (Record Date) 

30 พฤศจิกายน 2564 

3 ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 (จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 14 มกราคม 2565 
4 วนัจองซือ้และรับช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบคุคลในวงจ ากดั 

(5 วนัท าการ) 
17-21  มกราคม 2565 

5 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) (Record Date) 

18 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

6 วนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4  
("EVER-W4") ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ 

1 เมษายน  2565 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

 
ลายมือช่ือ............................................................... 

(นายสวิจกัร์ โลจายะ) 
ประธานคณะกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
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รายละเอียดใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ("EVER-W4")  
ซ่ึงจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถอืหุ้น  

 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย     : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นท่ี 4 ("ใบส าคญัแสดงสทิธิ" หรือ "EVER-W4")  
 

ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออก     : 1,618,261,515 หนว่ย (หนึง่พนัหกร้อยสบิแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึง่พนัห้าร้อยสบิ
ห้าหนว่ย) 
 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ     

: หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จ านวน 1,618,261,515 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้ นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ รวมทัง้หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสทิธิภายใต้ข้อก าหนดสทิธิ 

 

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 
 

วิธีการจดัสรร  : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตาม
อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ 
(Record Date) ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565  
 
ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีต้้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 
 

อัตราการใช้สทิธิ     : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น   
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 
 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ     : 1 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมกีารปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 
 

วันออกใบส าคัญแสดงสทิธิ : 1 เมษายน 2565 
 

วันหมดอายุใบส าคัญแสดงสทิธิ     : 30 กนัยายน 2566 (ก าหนดให้เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 
 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ     : ไมเ่กิน 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 
 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ     : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้สิ น้  6 ค รั ง้ ในวันที่  30 มิถุนายน 2565,                       
30 กนัยายน 2565, 30 ธนัวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถนุายน 2566 และวนัท่ี 
29 กนัยายน 2566  
 
ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิใน
แตล่ะครัง้เป็นวนัท าการสดุท้ายกอ่นหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 

วันที่ใช้สทิธิครัง้แรก     : 30 มิถนุายน 2565 
 

วันที่ใช้สทิธิครัง้สุดท้าย     : 29 กนัยายน 2566 
 
ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิใน
แตล่ะครัง้เป็นวนัท าการสดุท้ายกอ่นหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ     : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 
 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิ     

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมี
การซือ้ขายอยู)่ 
 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสทิธิ : บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมื่อเกิด 
เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์แสดงสทิธิหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
   1. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ   
       รวมหุ้น หรือการแบง่แยกหุ้น 
   2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา   
       หุ้นท่ีค านวณได้ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรือราคา   
       ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้  
       ในข้อก าหนดสทิธิ 
   3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหมโ่ดย 
       ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ   
       หรือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีค านวณ 
       ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง  
       สทิธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญั 
       แสดงสทิธินัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
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   4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือ 
       หุ้น 
   5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิระบไุว้ 
       ไมเ่กินร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 
   6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ  
       แทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญั   
       แสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม 
ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับ
หรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ     : ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบคุคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวม
ถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ, การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนด
วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่ออก
เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : 
   1. ด้านการลดลงของสดัส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 
   สามารถ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้
    กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองหุ้นเพิ่มทนุและใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4  
    สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn] 

      มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
Qo  = จ านวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม 3,884,784,546 หุ้น 
Qr = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวงจ ากดั 970,000,000 หุ้น 
Qw1 = จ านวนหุ้นใหมท่ี่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 1,618,261,515 หุ้น 
Qn  จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 6,473,046,061 หุ้น 

       เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จงึ
ไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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   กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดมิไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและไมใ่ช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 
   สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1-(Qo/Qn) 

 มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
Qo  = จ านวนหุ้นท่ีมีอยุเ่ดิม 3,884,784,546 หุ้น 
Qw1 = จ านวนหุ้นใหมท่ี่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 1,618,261,515 หุ้น 
Qn  จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 5,503,046,061หุ้น 

 
 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
ผลกระทบด้าน Control Dilution 0% 29.41% 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 ไมม่ีผลกระทบตอ่
ผู้ ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดมิไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและไมใ่ช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 
จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัร้อยละ 29.41 
 
2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
   กรณี มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มจ านวน 
   สตูรการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร    =    (EPS0-EPSn) / EPS0 
   EPSo    =    ก าไรสทุธิ / Q0 
   EPSn    =    ก าไรสทุธิ / Qn 
   เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทนุ ดงันัน้ จงึไมส่ามารถค านวนการลดลงของสว่น
แบง่ก าไรได้ แตห่ากกรณีที่บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน สามารถค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไรได้ดงันี  ้

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

 
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุและได้มกีารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของ
สว่นแบง่ก าไร (Earnings Dilution) เทา่กบัร้อยละ 29.41 
 
3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 

สามารถ แบง่ออกได้เป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้  
กรณีที่ 1   มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มตามจ านวน 
กรณีที่ 2 มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มตามจ านวน และ มกีารใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 

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

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

อนมุตัิที่เทา่กบั 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 4 เทา่กบั 1 บาทตอ่หุ้น  
          เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 4 มีราคาสงูกวา่ราคาตลาด 

ถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมมีติอนมุตัิ  ดงันัน้จงึไมม่ีการลดลงของราคา(Price Dilution) แตอ่ยา่ง
ใด 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  

 

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

พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตาม

รายละเอียดดงันี ้

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

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

วงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางดาราณี อตัตะนนัทน์ จ านวน 970,000,000 หุ้น หfรือคิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 19.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขาย 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่ารวม

ทัง้สิน้ 339,500,000 บาท  

ล าดบั รายช่ือนกัลงทนุ จ านวนหุ้นที่ได้รับจดัสรร ราคาเสนอขาย มลูคา่เสนอขายรวม 

  จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของทนุช าระแล้ว

หลงัเพิ่มทนุ 

(บาทตอ่หุ้น) (บาท) 

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

 การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่ผู้ ถือหุ้นมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง

ชดัเจน ทัง้นี ้“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ฯย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนั

ท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนั ท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

เพื่อขออนมุตัิการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิให้บริษัท เสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  คือระหว่างวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ถึง 11 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ  0.35 บาทต่อหุ้น 

(ข้อมลูจาก www.set.or.th) 

ตารางแสดงราคาปิด 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติในครัง้นี ้

วนัท่ี ราคาปิด ปริมาณหุ้น ราคาปิด คณู ปริมาณหุ้น 
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 

สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

http://www.set.or.th/
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วนัท่ี ราคาปิด ปริมาณหุ้น ราคาปิด คณู ปริมาณหุ้น 
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 
ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการ(บาท/หุ้น) 0.35 

ร้อยละ 90 ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกั 7 วนัท าการ (บาท/หุ้น) 0.32 
  

 ดงันัน้ การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติก าหนดราคาเสนอขายไว้

อยา่งชดัเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจาณาก าหนดราคาเสนอขายไว้อยา่งชดัเจน ในราคา 0.35 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคา

เสนอขายที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ของประกาศ ทจ .72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจด

ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (“ประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้น PP”) ทัง้นี ้Private Placement 

ดงักลา่วจะต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นฐานในการนบั 

 ภายหลงัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่นกัลงทนุดงักลา่ว นกัลงทนุจะเข้าเป็นผู้

ถือหุ้นร้อยละ 20.16 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัท) 

ทัง้นีน้กัลงทนุไมม่ีบคุคลที่เก่ียวข้องที่ถือหุ้นบริษัท อนัจะเป็นเหตใุห้ต้องนบัรวมการถือหลกัทรัพย์เพื่อท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์

ทัง้หมดของบริษัท (Tender Offer) กลา่วคือ ไมม่ีบคุคลอื่นท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีการกระท าร่วมกนั (Concer t Party) หรือไม่

มีบคุคลตามมาตรา 258 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่

มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยงัไม่มีหน้าทีต้องท าค าเสนอซือ้ขายหลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท (Tender offer) 

เนื่องจากยงัได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท ไม่ถึงจ านวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง า กิจการ ลงวนัที่ 13 

พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั(Private Placement) ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา

ตลาด ของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่รับหุ้นสามญัเพิ่มุทนดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จะทะเบียนบริษัท มีหน้าที่

ห้ามมิให้ผู้  ลงทนุขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วทัง้หมดภายใระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเร่ิมท าการ

ซือ้ขายในตลาด (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าวเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทนุจึงสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่วได้ในจ านวนร้อยละ 25 

ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ ถูกสัง่ห้ามขาย ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิในสว่นเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 

ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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 นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร
หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆเก่ียวกบัการออก เสนอขาย จดัสรร การจองหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ดงักล่าว ซึง่รวมการด าเนินการดงันี ้

(1) การก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเก่ียวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
วนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ วิธีการช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจดัสรรและจองซือ้เป็น
คราวเดียวหรือหลายคราว) และการออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รวมทัง้ด าเนินการ
ต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการออก เสนอขาย จัดสรร จองหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และการดูแลการจดัส่งข้อมูลและเปิดเผย
รายละเอียดที่เก่ียวข้องตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ 
และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก เสนอขาย จดัสรร จองซือ้ สง่มอบหุ้นสามญัเพิ่มทนุ  และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของบริษัท ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่กระทรวงพาณิชย์ ส านกังาน ก.ล.ต. 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ออกเสนอขาย จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่บคุคลในวงในของบริษัท และใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท 
 
2. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้บคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

 บริษัท พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดั โดยบริษัทได้พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ให้แก่บคุคลที่มีศกัยภาพด้านการเงิน  และมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทนุในระยะยาวกบับริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท และช่วยให้บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินและฐานะทางการเงินที่ดีขึน้ ทัง้นี ้บคุคลที่ได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบับริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและ

การปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 

รายละเอียดข้อมลูของบคุคลในวงจ ากดัที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 

บคุคลที่จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้นี ้ได้แก่ นางดาราณี อตัตะนนัทน์ ซึง่เป็นนกัลงทนุผู้มีความสนใจลงทนุ

ในหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท และมีศกัยภาพทางด้านการเงิน 

บคุคลที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 

: นางดาราณี อตัตะนนัทน์ 

สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : 99/109 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
อาชีพ : นกัลงทนุ 
ข้อมลูการถือหุ้นของบริษัท  : เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท โดยถือหุ้นจ านวน 8,518,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของจ านวนหุ้นท่ี

ช าระแล้วทัง้หมด (ข้อมลูจากการปิดสมดุ ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564) 
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ความสมัพนัธ์ : 1.ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆกบักรรมการ และผู้บริหาร 
2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารหรือเปลีย่นแปลงการด าเนินธุรกิจของบริษัท และไมไ่ด้เป็น
กรรมการของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
3. บริษัทได้รับเพียงเงินลงทนุจากบคุคลในวงจ ากดัเทา่นัน้ โดยไมม่ีผลประโยชน์อื่นใด 
4. ผู้ลงทนุไมม่ีความเก่ียวข้องกนัแตอ่ยา่งใด 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจดัสรร
หุ้นเพิ่มทนุ 

: บริษัทจะมีสภาพคลอ่งทางการเงิน และลดภาระหนีส้นิของบริษัท ซึง่จะช่วยลดภาระ
ดอกเบีย้สง่ผลให้มีผลตอบแทนมากขึน้ 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ก่อนและหลงัการเพิ่มทนุ 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ณ 29 ตลุาคม 2564 

ล าดบั ผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) % การถือหุ้น 
1 นายจอมทรัพย์ โลจายะ  583,219,042  15.01% 

2 นายสวจิกัร์ โลจายะ  480,768,700  12.38% 
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  193,351,504  4.98% 
4 นายสงคราม ชีวประวตัดิ ารงค์  106,332,120  2.74% 

5 น.ส.ทองเพียร แสนสร้อย  85,317,100  2.20% 
6 นายประสงค์ มานะยิ่ง  43,000,000  1.11% 
7 นายนน เพ็ชร์ประภา  37,121,200  0.96% 

8 นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร  34,900,000  0.90% 
9 น.ส.สมศรี ตัง้ตริวฒัน์  33,500,000  0.86% 
10 นางสวุมิล พงษ์ฤทธ์ิศกัดา  25,000,000  0.64% 

 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุแก่บคุคลในวงจ ากดั  

ล าดบั ผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) % การถือหุ้น 
1 นางดาราณี อตัตะนนัทน์  978,518,759.00  20.16% 

2 นายจอมทรัพย์ โลจายะ  583,219,042  12.01% 
3 นายสวจิกัร์ โลจายะ  480,768,700  9.90% 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั  193,351,504  3.98% 

5 นายสงคราม ชีวประวตัดิ ารงค์  106,332,120  2.19% 
6 น.ส.ทองเพียร แสนสร้อย  85,317,100  1.76% 
7 นายประสงค์ มานะยิ่ง  43,000,000  0.89% 

8 นายนน เพ็ชร์ประภา  37,121,200  0.76% 
9 นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร  34,900,000  0.72% 
10 น.ส.สมศรี ตัง้ตริวฒัน์  33,500,000  0.69% 
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3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ 

  เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ระดมทนุในครัง้นี ้เพื่อท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุ เพื่อน าไปช าระคืนหนีท้ี่ทาง

บริษัทได้มีการกู้ ยืมเงินมาเพื่อพฒันาโครงการต่างๆ  ของทางบริษัทที่ ได้ท าการพฒันาแล้วและอยู่ระหว่างการพฒันา ซึ่งการ

กู้ยืมเงินดงักลา่วมีผลตอ่ภาระดอกเบีย้ที่จะต้องช าระ ท าให้บริษัทมีภาระหนีส้ินเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้บริษัทจึงมีแผนที่จะใช้เงินที่

ได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีน้ าไปช าระคืนหนีท้ี่ทางบริษัทได้มีการกู้ยืมมาเพื่อพฒันาโครงการของทางบริษัท 

รวมทัง้เพื่อช่วยลดภาระทางด้านดอกเบีย้ของทางบริษัทที่จะต้องช าระในแต่ละเดือนค่อนข้างสงู ทัง้นีย้งัสามารช่วยสง่เสริม

สภาพคลอ่งและเป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินการของบริษัทและบริษัทยอ่ย   
 

4. ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดิมที่อาจเกดิขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบุคคลในวงจ ากดั 
4.1 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท (Conrtol Dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่เสนอขมยให้แก่บคุคงในวงจ ากดั (Private Placement) โดยได้รับหุ้นเพิ่ม

ทนุท่ีออกและเสนอขายให้แก่บคุคลวงในจ ากดั (Private Placement) ตามจ านวนจะเกิด Control Dilution ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม

รายละเอียดดงันี ้

 Control Dilution = Qe / (Qo + Qe) 

 โดยที่ Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วที่มีอยูเ่ดมิซึง่เทา่กบั 3,884,784,546 หุ้น 

          Qe = จ านวนหุ้นใหมท่ี่เพิม่ขึน้จากการเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เทา่กบั 970,000,000 หุ้น 

 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น บริษัท (Conrtol Dilution) 

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

  = ร้อยละ 19.98 
4.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในราคาเสนอขายที่ 0.35 

บาทตอ่หุ้น ผลกระทบด้านราคา มีรายละเอยีดดงันี ้

 Price Dilution = (Po-PE) / Po 

 โดยที่ PE = (PoQo + PeQe) / (Qo+Qe) 

 PO = ราคาตลาด (ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงัไมน่อ่ยกวา่ 7 วนัท าการ

ติดตอ่กนั แตไ่มเ่กิน 15 วนัท าการติดตอ่กนั ก่อนประชาคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 ซึง่เทา่กบั 0.35 

บาทตอ่หุ้น (กลา่วคือระหวา่ง วนัที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2564) 

 PE = ราคาเสนอขายหุ้นสามญัทีอ่อกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจ ากดั ซึง่เทา่กบั 0.35 บาทตอ่หุ้น 

 Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วที่มีอยูเ่ดิม ซึง่เทา่กบั 3,884,784,546 หุ้น 

 Qe = จ านวนหุ้นใหมท่ีเ่พิ่มขึน้จากการเสนอขายแก่บคุคลวงในจ ากดั ซึง่เทา่กบั 970,00,000 หุ้น 
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 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) = ( 0.35 – 0.35) / 0.35 

       = ร้อยละ0.00 
 
4.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

 ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะมีผลกระทบตอ่

สว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้น ซึง่จะลดลงประมาณร้อยละ 29.41โดยมีรายละเอียดดงันี ้

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

 โดยที่ EPSo = สว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย 

 EPSe = สว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย 

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

         = ร้อยละ 0.1998 

โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขายค านวณจาก  

= (ขาดทนุ)สทุธิ / จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

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

= (0.0024) 

โดยสว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขายค านวณจาก 

= (ขาดทนุ)สทุธิ / จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว 

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

= (0.0019) 
หมายเหต ุ: สว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขายและหลงัเสนอขาย ค านวณโดยใช้ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน 

ลา่สดุ ตัง้แต ่30 กนัยายน 2563 – 30 กนัยายน 2564 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัขีรับอนญุาต ส าหรับ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2564 

  

 ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อออกเสนอขาย

ให้กบับคุคลในวงจ ากดัตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่

บคุคลในวงจ ากดัครัง้นีจ้ะสง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งทางด้านการเงิน และการเพิ่มทนุดงักลา่วทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะ

น าเงินเพิ่มทนุในครัง้นีน้ าไปช าระคนืหนีข้องทางบริษัท และช่วยลดภาระหนีส้นิของบริษัท ซึง่จะช่วยลดภาระดอกเบีย้สง่ผลให้มี

ผลตอบแทนมากขึน้ 
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5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
5.1 เหตุผลความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

 บริษัทพิจารณาที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัโดยไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุโดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้น

เดิม หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป เนื่องจากการระดมทนุโดยการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทุนที่มีศกัยภาพ

ด้านการเงินท่ีมีความในใจจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุขงองบริษัทโดยตรงนัน้ ท าให้มีความแนน่อนวา่บริษัทจะสามารถได้รับเงินทนุ

ตามจ านวนที่ต้องการและสามารถระดมทนุได้ในระยะเวลาอนัสัน้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั 

ซึ่งท าให้การระดมทนุจากการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมหรือนกัลงทนุภายนอกให้ประสบความส าเร็จเป็นไปได้ยาก การ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดั ดงักลา่วจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทได้รับเงินเพิ่มทนุในครัง้นี ้เพื่อที่ทางบริษัทจะได้

น าเงินเพิ่มทนุดงักลา่วน าไปช าระคืนหนีข้องทางบริษัท และช่วยลดภาระหนีส้นิของบริษัท ซึง่จะช่วยลดภาระดอกเบีย้สง่ผลให้มี

ผลตอบแทนมากขึน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นนว่าการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่

นกัลงทนุได้แก่นางดาราณี อตัตะนนัทน์ ซึง่เป็นนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพด้านการเงิน และมีความเหมาะสมเพื่อเป็นไปแกป่ระโยชน์

สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 
5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  

 บริษัทคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดัและจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ดงักลา่วภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 และบริษัทจะน าเงินที่ได้รับการเพิ่มทนุไปใช้ตามแผนการให้เงินที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพและสง่ผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 
5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้งานที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่ง
เงนิทุน 

  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นนว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้นีม้ีความเหมะสม เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทน า

เงินเพิ่มทนุดงักลา่วไปช าระหนีค้ืนและยงัช่วยลดภาระหนีส้นิของทางบริษัทบางสว่นแล้ว รวมทัง้ยงัสง่ผลให้มีโครงสร้างการเงิน

ที่ดีขึน้ มีความยืดหยนุทางการเงินในการด าเนินงานในอนาตค อีกทัง้ส ารองไว้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

 
5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บริษัท อันเน่ืองมาจากการเพิ่มทุน และการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิ 

 การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทสามารถระดมทนุได้ภายในเวลา

เวลาอนัสัน้ และท าให้บริษัทมีเงินหมุนเวียนเพียงพอเพื่อให้สามารถน าเงินเพิ่มทุนดงักลา่วไปช าระหนีค้ืนและช่วยลดภาระ

หนีส้นิของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้สง่ผลให้มีผลตอบแทนมากขึน้ รวมทัง้ช่วยเสริมความสามารถแข็งแกร่งทางด้าน

การเงินของบริษัท สง่ผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีขึน้  มีความยืดหยนุทางการเงินในการด า เนินงานในอนาตค อีก

ทัง้ส ารองไว้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ที่มัน่คงและแนน่อนส าหรับบริษัทในอนาคต 
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5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและ
ความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 

 คณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ที่ราคาหุ้น

ละ 0.35 บาทตอ่หุ้น ราคาตลาดซึง่ค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์

ย้อนหลงั 7 วนัท าการติดตอ่กนัวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ 6/2564  มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (ระหวา่งวนัท่ี 3-11 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งเท่ากบั 0.35 บาทต่อ

หุ้น การระดมทนุในครัง้นีเ้พื่อให้ทางบริษัทจะน าเพิ่มทนุดงักลา่วไปช าระคืนหนี ้ซึ่งจะท าให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้จ่ายที่ลดลง 

โดยจะสง่ผลตอ่ภาระดอกเบีย้จ่าย ซึง่จะสง่ผลดีตอ่สถานะทางการเงินและมลูคา่หุ้นของบริษัท  

 
6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่ปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท

ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์ สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ

โดยการกระท า หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไมป่ฎิบตัิตอ่หน้าที่ดงักลา่วและก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท บริษัท

สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดงักลา่วได้ ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น

รวมกนัไมน้่อยกวา่ 5% ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกกร้องได้ และหากบริษัทไม่ด าเนินการ

ตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ  สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท า หรือละเว้นการกระท า

การใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฎิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุให้

กรรมการรับผิดชอบในการสง่คืนประโยชน์ดงักลา่วแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า 

5% ของจ านวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการดงักลา่วได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือ

หุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถใช้สทิธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัท

ได้ ตามมาตรา 89/18 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

 

 

        

 
  


	009.641112-2.แบบรายงานการเพิ่มทุน 2564 (F53-4)_Thai_warrant_แนบ1,2_edit#3
	009.641112-3.สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด_Thai แนบ3_edit#3

