
 
 

 
 

(F 53-4)  

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 18 มีนาคม 2563 

 

 ขาพเจา บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563  

เมื่อวันท่ี 18  มีนาคม 2563  เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรเพ่ิมทุน ดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 

1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 

1,907,119,713  บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตัดหุนท่ียัง

ไมไดจําหนาย จํานวน 5,908,671,250 หุน 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,316,252,588 

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,711,128,364.40 บาท  โดยการออกหุนสามัญจํานวน 

3,948,757,764 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท  โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะดังน้ี 

กรณีการเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2 

กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4 
 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

2.1  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน 

 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

ตอหุน 

วัน เวลา จองซ้ือ 

และชําระเงิน 

คาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม - - - - - 

ประชาชน   - - - - - 

บุคคลใด ๆ (ระบุ)                    - - - - - 

เพ่ือรองรับการ 

แปลงสภาพ/ใช

สิทธิของตราสาร 

(ระบุ) 

- - - - - 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 

 

มูลคาท่ีตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ - - - 

          การใชเงินทุน หุนบุริมสิทธิ - - - 

 แบบมอบอํานาจท่ัวไป หุนสามัญ 3,948,757,764 0.10 394,875,776.40 

         (General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 4 
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- กรณีท่ีเปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหรือวันกําหนดรายช่ือผูถือ

หุนเพ่ือสิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุนดวย 

-  กรณีท่ีเปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษัทจด

ทะเบียนและหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจ ผูถือหุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาท่ีบริหารของนิติบุคคลน้ัน 

- กรณีท่ีเปนการจัดสรรหุนเพ่ือรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตาง ๆ  เชน หุนกู

แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียด

ของตราสารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเง่ือนไข และสาระสําคัญของตราสาร

ดังกลาวดวย (ถามี)  
 

2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมเีศษของหุน 

    - ไมมี – 

 2.2  แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 
 

จัดสรรใหแก 
ประเภทหลักทรัพย 

จํานวนหุน 
รอยละตอ 

ทุนชําระแลว1/ หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิม หุนสามญั 

หุนบุริมสิทธิ 

2,632,505,176 

- 

20.00 

- 

โปรดดูหมายเหต ุ

- 

ประชาชน หุนสามญั 

หุนบุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

บุคคลในวงจํากัด หุนสามญั 

หุนบุริมสิทธิ 

1,316,252,588 

- 

10.00 

- 

โปรดดูหมายเหต ุ

- 
1/  รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  
 

หมายเหตุ : 

1) มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร 

และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ

พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายหุนให

กลุมบุคคลใดกอนหรือทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงใหมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอ

ขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน

ดังกลาว อน่ึง เมื่อมีการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนตามตารางขางตนแลว ทุนชําระแลวในสวนท่ีเพ่ิมตองไมเกินรอยละ 

30 ของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน 
 

2) ใหบริษัทดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใน

ครั้งถัดไป ท้ังน้ีแลวแตวันใดจะถึงกอน 
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3) ราคาท่ีจะเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตองไมเขาขายเปนราคาต่ําตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนท่ีออกใหม

ตอบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกันแตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนด

ราคาเสนอขายหุน 
 

3. กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 คือ วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง

คอนเวนช่ัน ช้ัน 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร  เลขท่ี 1011  ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (Record 

Date) ในวันท่ี 2 เมษายน 2563 
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และเง่ือนไขการขออนุญาต 

(ถามี) 

 4.1 การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

 4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน  เพ่ิมทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือนําหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไปท่ี

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน และเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

 5.1 เพ่ือนําเงินท่ีไดมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพ่ือใชในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต 
 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 6.1  เพ่ือใหบริษัทมีเงินทุนเพ่ิมเติมสําหรับการดําเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

  

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 7.1  นโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายปนผลในอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได  หากบริษัทมี

ความจําเปนท่ีจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัท 

 7.2  ผูจองซื้อหุนเพ่ิมทุนครั้งน้ีจะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวดท่ีมีการเสนอขายหุน

เพ่ิมทุนและนําหุนเพ่ิมทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเรียบรอยแลว 
 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการ 

อนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

  - ไมมี – 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/ จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 

ลําดับ การดําเนินการ กําหนดการ 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563  วันท่ี 18 มีนาคม 2563 

2. วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563  

วันท่ี 2 เมษายน 2563 

3. วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 วันท่ี 29 เมษายน 2563 

4. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

จะมีมติตอไป 

5. จดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลว และนําหุนเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรแลวเขาจดทะเบียน

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพ่ือทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

ภายหลังจากท่ีมีการจดัสรร

หุนเพ่ิมทุน 

ในแตละคราว 

6. ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีท่ีครบกําหนดระยะเวลาการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน

แบบ General Mandate และมีหุนเพ่ิมทุนท่ีไมไดรับการจัดสรรเหลืออยู 

กอนมีการเพ่ิมทุน 

ในครั้งถัดไป 

  

 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

           

     

                (นายธีรชัย  ลีนะบรรจง)  (นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล) 

                ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                                     กรรมการ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

 บริษัท  เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน)  ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว  ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนด    

ข้ันต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5  ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย    

บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของ

ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน  ลูกจาง  พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา  หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน  ผูถือหุน     

รายใหญ  หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย

กวา  2 ปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณท่ีีกรรมการ

อิสระเคยเปนขาราชการ  หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา  

มารดา คูสมรส  พ่ีนอง  และบุตร  รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจ

ควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมี  หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  

รวมท้ังไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม  ของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  

บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ  การเชา  หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย  รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ  หรือการให  

หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน

หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีก

ฝายหน่ึง  ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25 ลานบาทข้ึนไป แลวแต

จํานวนใดจะต่ํากวา ท้ังน้ีการคํานวณภาระหน้ีสินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันท่ีมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปน  หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ

บัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับแตงตั้ง

เปนกรรมการอิสระ 
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6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม         

ผูถือหุนรายใหญ หรือมีผูอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา     

2 ปกอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึน  เพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ  หรือ     

ผูถือหุนซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน          

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท

อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว  กรรมการอิสระอาจไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอย

ลําดับเดียวกัน ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ 

(Collective decision) ได 
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