สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2563
ขาพเจา บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรเพิ่มทุน ดังตอไปนี้
1.
การเพิ่มทุน
1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน
1,907,119,713 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,316,252,588 บาท โดยวิธีการตัดหุนที่ยัง
ไมไดจําหนาย จํานวน 5,908,671,250 หุน
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,316,252,588
บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จํ า นวน 1,711,128,364.40 บาท โดยการออกหุ น สามั ญ จํ า นวน
3,948,757,764 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

มูลคาที่ตราไว
รวม
(บาทตอหุน)
(บาท)
 แบบกําหนดวัตถุประสงคใน
หุนสามัญ
การใชเงินทุน
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
3,948,757,764
0.10
394,875,776.40
 แบบมอบอํานาจทั่วไป
(General Mandate)
หุนบุริมสิทธิ
กรณีการเพิ่มทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปทุกขอ ยกเวนขอ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหกรอกขอมูลในลําดับถัดไปเฉพาะขอ 2.2 ขอ 3 และขอ 4
2.

ประเภทหุน

จํานวนหุน

การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงิน
จัดสรรใหแก

จํานวนหุน

อัตราสวน
(เดิม : ใหม)

ราคาขาย
ตอหุน

ผูถือหุนเดิม
ประชาชน
บุคคลใด ๆ (ระบุ)
เพื่อรองรับการ
แปลงสภาพ/ใช
สิทธิของตราสาร
(ระบุ)

-

-

-

วัน เวลา จองซื้อ
และชําระเงิน
คาหุน
-

หมายเหตุ

-

- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิม ใหระบุวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหรือวันกําหนดรายชื่อผูถือ
หุนเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุนดวย
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ๆ ใหระบุรายละเอียดของบุคคลดังกลาว ความสัมพันธกับบริษัทจด
ทะเบียนและหลักเกณฑการกําหนดราคาขายตอหุน หากเปนนิติบุคคลใหกลาวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจ ผูถือหุนรายใหญ กรรมการและเจาหนาที่บริหารของนิติบุคคลนั้น
- กรณีที่เปนการจัดสรรหุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใชสิทธิจองซื้อหุนของตราสารตาง ๆ เชน หุนกู
แปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ฯลฯ ใหระบุรายละเอียด
ของตราสารดังกลาว โดยกลาวถึงลักษณะของตราสาร จํานวนหรือมูลคาเงื่อนไข และสาระสําคัญของตราสาร
ดังกลาวดวย (ถามี)
2.1.1

การดําเนินการของบริษัท กรณีทมี่ เี ศษของหุน
- ไมมี –
2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
รอยละตอ
หมายเหตุ
ทุนชําระแลว1/
ผูถือหุนเดิม
หุนสามัญ
2,632,505,176
20.00
โปรดดูหมายเหตุ
หุนบุริมสิทธิ
ประชาชน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุนสามัญ
1,316,252,588
10.00
โปรดดูหมายเหตุ
หุนบุริมสิทธิ
1/
รอยละตอทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
จัดสรรใหแก

ประเภทหลักทรัพย

จํานวนหุน

หมายเหตุ :
1) มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร
และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายหุนให
กลุมบุคคลใดกอนหรือทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงใหมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอ
ขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามตารางขางตนแลว ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินรอยละ
30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน
2) ใหบริษัทดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใน
ครั้งถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน
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3) ราคาที่ จ ะเสนอขายให แ ก บุ ค คลในวงจํ า กั ด ต อ งไม เ ข า ข า ยเป น ราคาต่ํ า ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหม
ตอบุคคลในวงจํากัด โดยราคาเสนอขายจะไมต่ํากวาราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกันแตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวันกําหนด
ราคาเสนอขายหุน
3.

กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 คือ วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง
คอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 (Record
Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2563
4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต
(ถามี)
4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
4.2 ยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนําหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปที่
เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน และเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
5.1 เพื่อนําเงินที่ไดมาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อใชในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต

6.

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
6.1 เพื่อใหบริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินกิจการและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 นโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล หากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอยางมี
นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมี
ความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวดที่มีการเสนอขายหุน
เพิ่มทุนและนําหุนเพิ่มทุนดังกลาวเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเรียบรอยแลว
8.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการ
อนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
- ไมมี –
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9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/ จัดสรรหุนเพิ่มทุน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

การดําเนินการ
กําหนดการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม
วันที่ 2 เมษายน 2563
สามัญผูถือหุน ประจําป 2563
วันประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
วันที่ 29 เมษายน 2563
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ตามที่คณะกรรมการบริษัท
จะมีมติตอไป
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว และนําหุนเพิ่มทุนที่จัดสรรแลวเขาจดทะเบียน ภายหลังจากที่มีการจัดสรร
เป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย น เพื่ อ ทํ า การซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
หุนเพิ่มทุน
ประเทศไทย
ในแตละคราว
ลดทุนจดทะเบียน ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
กอนมีการเพิ่มทุน
แบบ General Mandate และมีหุนเพิ่มทุนที่ไมไดรับการจัดสรรเหลืออยู
ในครั้งถัดไป
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ

(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรมการ
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สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนด
ขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีความเปนอิสระและมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุ นไม เกิ นรอ ยละ 0.5 ของจํ านวนหุ นที่มี สิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัท บริษั ทใหญ บริษัท ยอ ย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน
รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชา หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให
หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีก
ฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 25 ลานบาทขึ้นไป แลวแต
จํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้สินดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระ
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6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได รับคา บริการเกินกวา 2 ลานบาทตอ ปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย บริ ษัทรว ม
ผูถือหุนรายใหญ หรือมีผูอํา นาจควบคุ มของบริ ษัท และไมเปนผู ถือหุนที่มีนั ย ผูมีอํ านาจควบคุม หรื อ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา
2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรื อ ไม เ ป นหุ น ส ว นที่ มี นัย ในห า งหุ นส ว น หรื อเป น กรรมการที่ มี ส ว นรว มบริ ห ารงาน ลู ก จ าง พนั ก งาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม ขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอย
ลํ า ดั บ เดี ย วกั น ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค ค ณะ
(Collective decision) ได

44

