(F 53-4)

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2564
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1

การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 104,343,606,929.50 บาท จาก 147,006,012,651.50
บาท เป็ น 42,662,405,722 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายของบริษัทฯ จํานวน 208,687,213,859 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

1.2

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 38,396,165,150.50 บาท จาก 42,662,405,722 บาท
เป็ น 81,058,570,872.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํ านวน 76,792,330,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท รวม
81,058,570,872.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
มูลค่ าที่ตรา
จํานวนหุ้น
รวม
การเพิ่มทุน
ประเภทหุ้น
ไว้
(หุ้น)
(บาท)
(บาทต่ อหุ้น)
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
หุ้นสามัญ
42,662,405,722
0.50
21,331,202,861
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
34,129,924,579
0.50
17,064,962,289.50
(General Mandate)

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
ก. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น
(ไม่ เกิน)

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้
(บาทต่ อหุ้น) และชําระเงินค่ า
หุ้น
2.1.1 เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ 42,662,405,722 อัตราการจัดสรร ใบสําคัญ
ผู้ถื อใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะ
หุ้น
2 หุ้นสามัญเดิม แสดงสิทธิฯ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
ต่อ 1 หน่วย (AQ-W5) ไม่
ใบสําคัญแสดง คิดมูลค่า

หมายเหตุ

โปรดดูหมายเหตุ
ข้ อ 1. และ 2.

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น
(ไม่ เกิน)

5 (AQ-W5) ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นของ
บริษัทฯ

หมายเหตุ

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
สิทธิ (ในการ
คํานวนสิทธิที่จะ
ได้ รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดง
สิทธิของผู้ถือหุ้น
แต่ละรายนัน้
หากเกิดเศษจาก
การคํานวณตาม
อัตราการจัดสรร
ให้ ปัดเศษนัน้
ทิ ้ง)

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้
(บาทต่ อหุ้น) และชําระเงินค่ า
หุ้น
(ศูนย์บาท)
โดยมีราคา
ใช้ สทิ ธิ
เท่ากับ
0.028 บาท
และอัตรา
การใช้ สทิ ธิ
ตาม
ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1
หน่วยต่อหุ้น
สามัญ 1 หุ้น

หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 42,662,405,722 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ของผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (AQ-W5) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถื อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์ บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่า กับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่ว ย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ในการคํานวณสิทธิที่จะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
นัน้ หากเกิ ด เศษจากการคํ า นวณตามอัต ราการจัด สรร ให้ ปั ดเศษนัน้ ทิ ง้ ) โดยใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ
ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีอตั ราการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นในราคาใช้ สทิ ธิ 0.028 บาทต่อหุ้น
2. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) การกําหนดหรื อแก้ ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ อกําหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 วิ ธี การชํ าระราคา วันใช้ สิ ทธิ และข้ อกํ าหนดหรื อ
รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการไม่จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นราย
ใด หากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายนันจะทํ
้ าให้ หรื ออาจทําให้ บริ ษัทฯ
มี หน้ าที่ ตามกฎหมายต่ างประเทศ ระยะเวลาการจองซื อ้ และการชํ าระราคาหุ้น เงื่ อนไข และ
รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการข้ างต้ น
(2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดําเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่ นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน
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เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอัน
จําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2.2 แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ข. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
2.2.1 ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)
2.2.2 บุ ค คลในวงจํ า กั ด (Private
Placement)
หมายเหตุ

ประเภท
หลักทรั พย์
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้น
(หุ้น)
ไม่เกิน
25,597,443,434
ไม่เกิน
8,532,481,145

ร้ อยละต่ อทุน
ชําระแล้ ว
ไม่เกินร้ อยละ 30
ไม่เกินร้ อยละ 10

หมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุข้อ 3.
และ 4.
โปรดดูหมายเหตุข้อ 3.
และ 4.

3. บริ ษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนหรื อบางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็ นคราว
เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ไปก็ได้ ทังนี
้ ้ การเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) จะกําหนดราคาไม่ตํ่ากว่า
0.024 บาท ซึง่ เป็ นราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม
ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ซึ่งเป็ นงบการเงินล่าสุดที่
ได้ รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตามไม่ว่ากรณีใดๆ จํานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจํ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบ
อํ านาจทั่วไป (General Mandate) จะต้ องมี จํ านวนรวมกันไม่ เกิ น 25,597,443,434 หุ้น (หรื อคิ ดเป็ น
ประมาณร้ อยละ 30 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทัว่ ไป (General Mandate))
ทังนี
้ ้ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้ อหนึ่งดังต่อไปนี ้ และจะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการ
ทํ ารายการเกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูล และการ
ปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(ก) เป็ นผู้ล งทุน สถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่ องการกําหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อ
(ข) เป็ นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง และมีศกั ยภาพใน
การลงทุนได้ จริ ง รวมทังมี
้ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ หรื อศักยภาพในการที่เป็ นประโยชน์
หรื อส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทฯ
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ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) นี ้จะต้ องไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) หรื อ ต้ องไม่
ตํ่ากว่า 0.024 บาท
“ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันกําหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดย
ราคาที่นํามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื ้อขายหุ้นนัน้ ในแต่ละวัน ทังนี
้ ้ วันกําหนดราคา
เสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทําการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน
4. มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกําหนดราคาขาย ทังนี
้ ้ การเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จะกําหนดราคาไม่ตํ่ากว่า 0.024 บาท ซึ่งเป็ น
ราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม และ/หรื อ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) โดยจะกําหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General
Mandate) ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) หรื อ ไม่ตํ่ากว่า 0.024 บาท โดยเสนอ
ขายได้ เป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื ้อ การชําระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดําเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับ
้
คคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้ เป็ นผู้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตังและมอบหมายบุ
มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
3.

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 ณ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดวันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564
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4.

5.

การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
4.1

บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การจดทะเบี ยน ลดทุน จดทะเบี ยน เพิ่มทุน จดทะเบี ยน แก้ ไ ขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิ และจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริษัทฯ จะขออนุมตั ิตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (AQ-W5) ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
ทังนี
้ ้ เงินทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5 (AQ-W5) บริ ษัทฯ มีแผนที่จะ
นําไปใช้ ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และขยายธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์เดิมซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในโครงการพลังงานหลายโครงการและยัง
รวมถึงธุรกิจอื่น โดยมีบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินการจัดหาเงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ระยะสัน้ และ/หรื อ
ระยะยาว ในรู ปแบบของตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) และ/หรื อ หุ้นกู้ (Debenture) ตามมติผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ อนุมตั ิให้
ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ระยะสัน้ และ/หรื อ ระยะยาว ตัว๋ แลกเงิน และ/หรื อ หุ้นกู้ ดังกล่าวมาใช้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ด้ วยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเพื่อความคล่องตัวในการจัดหาแหล่งเงินทุนจะทําให้ เพิ่มโอกาสและศักยภาพ
ในการแข่งขันจึงเห็นสมควรให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ ด้ วยพิจารณาแล้ วเห็นว่าจะเป็ น
เครื่ องมือทางการเงินที่มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทฯในอนาคต ทังนี
้ ้ การเสนอให้ อนุมตั ิเพิ่มทุนดังกล่าว
บริษัทฯ จะพิจารณาโดยยึดถือในประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทสามารถมีเงินทุนนําไปลงทุนในโครงการที่เหลือของบริ ษัท ซึ่ง
สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั บริษัทในอนาคต
6.2 เสริมสร้ างโครงสร้ างทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
6.3

การเสนอขานหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด นอกเหนือจากบริ ษัทจะได้ รับเงินลงทุนในกิจการแล้ ว ยังมีความ
คล่องตัวในกรณีที่ต้องการระดมทุนในระยะอันสัน้ เมื่อมีความต้ องการที่จะเพิ่มทุนในโครงการในระยะที่เร่งด่วน โดยเฉพาะ
กําหนดที่จะต้ องชําระหนี ้ให้ ได้ ทนั ตามเวลา

7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1
นโยบายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หรื อ
ตามความเหมาะสมหากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใด
7.2

8.

ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ่มตังแต่
้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ ว โดยมีชื่อปรากฏเป็ นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
บริ ษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียดอื่นใดที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
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8.1

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W5
ในกรณีที่มีผ้ ใู ช้ สิทธิของ AQ-W5 ทังจํ
้ านวนนัน้ จะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
8.1.1

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.028 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดที่ทําการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุม
วิสามัญ ครัง้ ที่ 1/2564 โดยสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี ้
Price Dilution
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั ) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ x
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ รับการจัดสรร) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิ)
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
=
0.05 – 0.043
0.05
= ร้ อยละ 14.67

8.1.2

ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ในครัง้ นี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) ดังนัน้ ในการคํ านวณการลดลงของสัดส่วนการถื อหุ้น (Control Dilution) จะ
พิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณี ที่บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ เพียงอย่างเดียว
และใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดยนักลงทุนอื่น
เป็ นผู้ใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทงจํ
ั ้ านวน ซึ่งหากมีการใช้ สิทธิฯ จะส่ งผลกระทบต่ อสัดส่ วนการ
ถือหุ้นลดลงร้ อยละ 33.33 โดยสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution

=

จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

42,662,405,722
(85,324,811,444 + 42,662,405,722)

= ร้ อยละ 33.33

6

8.2

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
8.2.1

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) นัน้ ขึน้ อยู่กับราคาเสนอขายซึ่งได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการกําหนดราคาขาย ดังนัน้ หากมีการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายอย่างใด บริ ษัทฯ จะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องอีกครัง้ หนึง่

8.2.2

ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทังจํ
้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้ นแต่
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่ใช้ สิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําหรับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทังหมดตาม
้
สัดส่วน แต่มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และไม่
มีห้ ุนที่ไม่ได้ รับการจองซือ้ เหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็ จสิ ้น ผู้ ถือหุ้ นเดิมจะมีสิทธิออกเสียง
ลดลงร้ อยละ 23.08 โดยสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution

=

จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

25,597,443,434
(85,324,811,444 + 25,597,443,434)

= ร้ อยละ 23.08
8.3

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
8.3.1

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณี ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เสนอขายแก่ บุค คลในวงจํ า กัด (Private
Placement) นัน้ ขึ น้ อยู่กับ ราคาเสนอขายซึ่ง ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ บุค คลที่
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการกําหนดราคาขาย ดังนัน้ หากมีการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อ
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บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายอย่างใด บริษัทฯ จะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องอีกครัง้ หนึง่
8.3.2

ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด (Private
Placement) ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เว้ นแต่
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายแก่ บุค คลใน
วงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวทังหมด
้
และไม่มีห้ นุ ที่ไม่ได้ รับการจองซื ้อเหลือ ณ เวลาการเสนอ
ขายหุ้นเสร็ จสิ ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียงลดลงร้ อยละ 9.09 โดยสามารถคํานวณได้ จากสูตร
ดังต่อไปนี ้
Control Dilution

=

จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

8,532,481,145
(85,324,811,444 + 8,532,481,145)

= ร้ อยละ 9.09

8.4

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และเพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ AQ-W5 เพื่อเสนอ
ขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และ/หรื อ เพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)
และมีการใช้ สทิ ธิในทุกกรณีนนั ้ จะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
8.4.1

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครัง้ นี ้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริ ษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคา
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 0.028 บาทต่อหุ้น ซึง่ สูงกว่าราคาตลาดที่ทําการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ นําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่
1/2564 โดยสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี ้
Price Dilution

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย =
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(ราคาตลาด x จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั ) + (ราคาเสนอขายหุ้นรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ x จํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ รับการจัดสรร) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิ)
จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
=

0.05 – 0.043
0.05

= ร้ อยละ 14.67
และผลกระทบต่อราคาหุ้นในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Right Offering) และ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) นัน้ ขึน้ อยู่กับราคาเสนอขายซึ่งได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย มีอํานาจในการ
ดําเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการกําหนดราคาขาย ดังนัน้ หาก
มีการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายอย่างใด
บริษัทฯ จะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องอีกครัง้ หนึง่
8.4.2

ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)
ในการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ในครัง้ นี ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรื อ บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจ
้ านวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะ
ทัว่ ไป (General Mandate) โดยหากกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทุกรายจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทังจํ
ไม่ได้ รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนันในการคํ
้
านวณการลดลงของสัดส่วนการ
ถื อหุ้น (Control Dilution) จะพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในกรณี ที่บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสํา คัญ
แสดงสิทธิฯ และใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ เป็ นนักลงทุนอื่น โดย
นักลงทุนอื่นเป็ นผู้ใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงจํ
ั ้ านวน และคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้
้
และ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวทังหมด
ไม่มีห้ ุนที่ไม่ได้ รับการจองซือ้ เหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้นเสร็ จสิ ้น ซึ่งหากมีการใช้ สิทธิ ฯ จะส่ งผล
กระทบต่ อสัดส่ วนการถือหุ้นลดลงร้ อยละ 37.50 โดยสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังต่อไปนี ้
Control Dilution

จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

จํานวนหุ้นของบริษัทฯ ณ ปั จจุบนั + จํานวนหุ้นที่เสนอขายครัง้ นี ้
=

51,194,886,867
(85,324,811,444 + 51,194,886,867)

= ร้ อยละ 37.50
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9.

ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ

การดําเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2564

30 กันยายน 2564

2.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2564 (Record Date)

15 ตุลาคม 2564

3.

วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2564

8 พฤศจิกายน 2564

4.

จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีมติ
กระทรวงพาณิชย์

5.

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับชําระเงินค่า
การค้ ากระทรวงพาณิชย์
หุ้น

6.

วันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการเสนอขายหุ้น ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป็ น ไ ป ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
สามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Right Offering
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนด หากมีการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ห รื อ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ทฯ
มอบหมายอย่างใด บริ ษัทฯ จะดําเนินการ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง
อีกครัง้ หนึง่

7.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ 22 พฤศจิกายน 2564
AQ-W5 (Record Date)
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บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชํานาญ วังตาล)
กรรมการ

(นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์ นนั เดซ)
กรรมการ
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