
 

 

 
ที่ ever/list 001/2565 
 
         ่ทีที ่14 มกราคม 2565 
 
เรียท กรรมการูผะลแรามีการ 
 ตผามหผกีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย 
เร่ือง ูารงมติที่ประชมุ่ิสามญีลแร ถือหุรทครีง้ที่ 1/2565 
  
 ตามที่ บริษีท เอเ่อร์ูผทม์ า ากีม (มหาชท) ไมรามีประชุม่ิสามีญลแร ถือหุรทครีง้ที่ 1/2565 เม่ือ่ทีที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งมีลแร เขร าร่่มประชุม              
ณ ขณะที่เปิมประชุม 38 คท า าท่ท 1,402,731,410 หุรท หรือคิมเป็ทรร อยผะ 36.11 ของา าท่ทหุรททีง้หมมของบริษีท ทีง้ทีล้แร ถือหุรทไมร มีมติที่ประชมุ ใท
่าระตา่งๆ ตามา าท่ทของลแร ถือหุรทที่ไมรเขราร่่มประชมุใทูตผ่ะ่าระ มงีที ้
 
1. ที่ประชมุมีมติรีบรองรายงาทการประชมุสามญีลแร ถือหุรทประา าปี 2564 ซึง่ประชมุเม่ือ่ทีที่ 30 เมษายท 2564  

 โมยไมรรีบค่ามเห็ทชอบมร่ยคะูททเสียง มงีที ้
เห็ทมร่ย า าท่ท 1,402,731,409 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย า าท่ท - เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 0.00 
งมออกเสียง า าท่ท 1 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ ทรอยก่า่ 0.01 
ร่ม า าท่ท 1,402,731,410 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 

ของา าท่ทเสียงทีง้ หมมของลแร ถือหุรทที่เขราร่่มประชมุูผะมีสิทธิออกเสียงผงคะูทท 
 

2. ที่ประชมุมีมติอทมุตีิใหรผมททุามทะเบียทูผะูกรไขหทงีสือบริคณห์สทธิขรอ4 ของบริษีทเพ่ือใหรสอมคผรองกบีการผมททุามทะเบียท  
ใหรผมทุทามทะเบียท  าากเมิม 4,855,983,908บาท เป็ท3,884,784,546บาทโมยการตมีหุรทสามีญ ที่ยีงไม่ไมรออกา าหท่าย ซึ่งเป็ทหุรทที่คงเหผือ
าากการาีมสรรหุรทสามีญเพิ่มทุทูผะรองรีบการใชรสิทธิตามใบส าคีญูสมงสิทธิที่าะซือ้หุรทสามญีของบริษีท า าท่ททีง้สิท้ 971,199,983 หุรท               
มแผคา่ที่ตราไ ร่หุรทผะ 1.00 บาท พรรอมูกรไขเพ่ิมเติมหทงีสือบริคณห์สทธิขรอ 4 ของบริษีท เพ่ือใหรสอมคผรองกบีการผมททุามทะเบียท 
 โมยไมรรีบค่ามเห็ทชอบมร่ยคะูททเสียง มงีที ้ 

เห็ทมร่ย า าท่ท 1,402,731,409 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 

ไมเ่ห็ทมร่ย า าท่ท - เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 0.00 

งมออกเสียง า าท่ท 1 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ ทรอยก่า่ 0.01 
ร่ม า าท่ท 1,402,731,410 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 

ของา าท่ทเสียงทีง้ หมมของลแร ถือหุรทที่เขราร่่มประชมุูผะมีสิทธิออกเสียงผงคะูทท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ที่ประชมุมีอทมุตีิใหรเพ่ิมททุามทะเบียทูผะูกรไขหทงีสือบริคณห์สทธิขรอ 4 ของบริษีท เพ่ือใหรสอมคผรองกบีการเพิ่มททุามทะเบียท  
ใหร เพิ่มททุามทะเบียทา าท่ท 2,588,261,515 บาท โมยออกหุรทสามญีา าท่ท 2,588,261,515 หุรท มแผค่าที่ตราไ ร่หุรทผะ 1.00 บาท าากททุาม
ทะเบียทเมิมา าท่ท 3,884,784,546 บาท เป็ทททุามทะเบียทา าท่ท 6,473,046,061 บาท เพื่อรองรีบการขยายธุรกิามราทอสงีหาริมทรีพย์ของ
บริษีท/บริษีทใทเครือ ูผะ/หรือ เพ่ือใชรเป็ทเงิทททุหมทุเ่ียทภายใทบริษีท ูผะเพ่ือรองรีบการใชรสิทธิตามใบส าคญีูสมงสิทธิที่าะซือ้หุรทสามญีเพิ่ม
ททุของบริษีท ูผะูกรไขเพ่ิมเติมหทงีสือบริคณห์สทธิขรอ 4 ของบริษีท เพ่ือใหรสอมคผรองกบีการเพิ่มททุามทะเบียท 
 โมยไมรรีบค่ามเห็ทชอบมร่ยคะูททเสียง มงีที ้ 

เห็ทมร่ย า าท่ท 1,402,731,409 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย า าท่ท - เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 0.00 
งมออกเสียง า าท่ท 1 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ ทรอยก่า่ 0.01 
ร่ม า าท่ท 1,402,731,410 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 

ของา าท่ทเสียงทีง้ หมมของลแร ถือหุรทที่เขราร่่มประชมุูผะมีสิทธิออกเสียงผงคะูทท 
 

4. ที่ประชุมมีอทุมีติการออกใบส าคีญูสมงสิทธิที่าะซือ้หุร ทสามีญของบริษีทรุ่ทที่  4 ("ใบส าคีญูสมงสิทธิ"หรือ"EVER-W4") า าท่ทไม่เกิท 
1,618,261,515 หท่่ย ใหรูก่ ลแร ถือหุรทเมิมตามสีมส่่ทการถือหุรท(Rights Offering) ใทอตีราส่่ทหุรทสามญีเมิม 3 หุรทต่อ ใบส าคีญูสมงสิทธิ 1 
หท่่ย (3 : 1) โมยไมรรีบค่ามเห็ทชอบมร่ยคะูททเสียง มงีที ้

เห็ทมร่ย า าท่ท 1,402,731,409 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย า าท่ท - เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 0.00 
งมออกเสียง า าท่ท 1 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ ทรอยก่า่ 0.01 
ร่ม า าท่ท 1,402,731,410 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 

ของา าท่ทเสียงทีง้ หมมของลแร ถือหุรทที่เขราร่่มประชมุูผะมีสิทธิออกเสียงผงคะูทท 
 

5. ที่ประชมุมีมติอทมุตีิการามีสรรหุรทสามญีเพ่ิมททุ โมยมีรายผะเอียมมงีที ้
 1) ามีสรรหุรทสามญีเพิ่มททุ ใหรูก่ บุคคผโมยเฉพาะเาาะาง (Private Placement ( ไมรูก่ ทางมาราณี อตีตะทีททท์ า าท่ท 970,000,000 หุรท 
มแผคา่ที่ตราไ ร่หุรทผะ 1 บาท ใทราคาเสทอขายหุรทผะ 0.35 บาท ูผะก าหทม่ทีาองซือู้ผะรีบช าระเงิทค่าหุรทสามญีเพิ่มททุของบุคคผใท่งา ากีม ( 5 ่ที
ท าการ) โมยการเสทอขายใหรูก่บุคคผโมยเฉพาะเาาะาง (Private Placement) ขรางตรท ูผะบุคคผมงีกผ่า่ไม่เป็ทบุคคผที่เก่ีย่โยงกีทของบริษีท 
ตามประกาศคณะกรรมการตผามหผกีทรีพย์ูหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิมเลยขรอมแผูผะการปฏิบตีิของบริษีทามทะเบียทใทรายการที่เก่ีย่โยงกีท 
พ .ศ.2546 
 ทีง้ที ้การออกหุรทสามญีเพ่ิมททุมงีกผา่่เป็ทการเสทอขายหุรทที่คณะกรรมการบริษีทมีมติก าหทมราคาเสทอขายไ ร่อย่างชมีเาท เพื่อเสทอใหรที่
ประชมุลแร ถือหุรทพิาาณาก าหทมราคาเสทอขายไ ร่อยา่งชมีเาท ใทราคา 0.35 บาทตอ่หุรท ซึง่เป็ทราคาเสทอขายที่ไมต่ ่าก่า่รร อยผะ 90 ของราคาตผาม
ตามหผกีเกณฑ์ของประกาศ ทา .72/2558 เร่ืองการอทุญาตใหรบริษีทามทะเบียทเสทอขายหุรทที่ออกใหม่ต่อบุคคผใท่งา ากีม  )“ประกาศเร่ืองการ
อทญุาตเสทอขายหุรทPP”) ทีง้ที ้ราคาตผามส าหรีบการเสทอขายหุรทสามญีเพ่ิมททุใหรูก่ลแรผงททุค าท่ณาากราคาถี่ เฉผี่ยถ่่งท า้หทีกของหุรทสามญี
ของบริษีท ใทตผามหผกีทรีพย์ฯยรอทหผงี 7 ่ทีท าการติมตอ่กทีก่อท่ทีที่คณะกรรมการบริษีทมีมติเสทอตอ่ที่ประชมุลุร ถือหุรทของบริษีท เพ่ือพิาารณา
อทมุตีิการออกูผะามีสรรหุรทามญีเพ่ิมททุของบริษีท ใหรูก่บคุคผใท่งา ากมี (Private Placement) โมยที่ราคาถี่ เฉผี่ยถ่่งท า้หทกีของหุรทของยริษีท
ที่ค าท่ณยรอทหผงี 7 ่ทีท าการติมต่อกีท ระห่่าง่ีทที่ 3 พฤศาิกายท 2564 ถึง 11 พฤศาิกายท 2564 เท่ากีบ 0.35 บาทต่อหุรท  ขรอมแผาาก )
www.set.or.th) 
 2) ามีสรรหุรทสามีญเพิ่มททุไม่เกิท 1,618,261,515 หุรท เพื่อรองรีบการใชรสิทธิตามใบส าคญีูสมงสิทธิที่าะซือ้หุรทสามีญของบริษีท เอเ่อร์
ูผทม์ า ากมี (มหาชท) รุ่ทที่ 4 (EVER-W4) โมยาะามีสรรใบส าคญีูสมงสิทธิฯ ตามสมีส่่ทการถือหุรท ใหรูก่ลแร ถือหุรทเมิม ใทอตีราส่่ท 3 หุรทสามญี
เมิม ตอ่ 1 หท่่ยใบส าคญีูสมงสิทธิส าหรีบการซือ้หุรทสามญี (อตีราส่่ท 3:1) ใทกรณีที่มีเศษของหุรทหรือใบส าคญีูสมงสิทธิฯ าากการค าท่ณใหร
ปีมเศษทีท้ทิง้ โมยก าหทมรายชื่อลแร ถือหุรทที่มีสิทธิใทการไมร รีบามีสรรใบส าคญีูสมงสิทธิที่าะซือ้หุรทสามีญของบริษีทฯรุ่ทที่ 4 (EVER-W4) (Record 
Date) ใท่ทีที่ 18 กมุภาพทีธ์ 2565 
 

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

เห็ทมร่ย า าท่ท 1,402,731,409 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 
ไมเ่ห็ทมร่ย า าท่ท - เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 0.00 
งมออกเสียง า าท่ท 1 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ ทรอยก่า่ 0.01 
ร่ม า าท่ท 1,402,731,410 เสียง หรือเทา่กบีรรอยผะ 100.00 

ของา าท่ทเสียงทีง้ หมมของลแร ถือหุรทที่เขราร่่มประชมุูผะมีสิทธิออกเสียงผงคะูทท 
 

 างึเรียทมาเพื่อโปรมทราบ 
                               ขอูสมงค่ามทบีถือ    
                                                                 
 
                             (ทายส่ิากีร์ โผาายะ) 
                                                         ประธานกรรมการ 

 


