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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที�ได้รับการเสนอชื�อ ประจําปี ���� 

(จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั) 

 

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 3500 

 ประวติัการศึกษา  - ปริญญาโท พาณิชยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

   - ปริญญาตรี  บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประสบการณ์ทาํงาน -  Senior Audit Partner บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
- การให้บริการสอบบญัชีสาํหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทาํงานกบับริษทัต่างชาติ 

2. นายวชัิย รุจิตานนท์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 4054 

 ประวติัการศึกษา  - ปริญญาโท พาณิชยศ์าสตร์    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   - ปริญญาตรี  บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประสบการณ์ทาํงาน -  Senior Audit Partner บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  

   - การให้บริการสอบบญัชีสาํหรับอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทาํงานกบับริษทัต่างชาติ 

3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 3495 

 ประวติัการศึกษา  - ปริญญาโท พาณิชยศ์าสตร์ หลกัสูตรภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

   - ปริญญาตรี  บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประสบการณ์ทาํงาน -  Senior Audit Partner บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  

   - การให้บริการสอบบญัชีสาํหรับอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทาํงานกบับริษทัต่างชาติ 

4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 5946 

 ประวติัการศึกษา  - ปริญญาตรี นิตศิาสตร์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

   - ปริญญาตรี  บญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ประสบการณ์ทาํงาน -  Audit Partner บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  

   - การให้บริการสอบบญัชีสาํหรับอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทาํงานกบับริษทัต่างชาติ 

5. นายยุทธพงษ์ เชื�อเมืองพาน 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� : 9445 

 ประวติัการศึกษา  - ปริญญาโท พาณิชยศ์าสตร์    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

   - ปริญญาตรี  บญัชี  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

 ประสบการณ์ทาํงาน -  Audit Partner บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  

   - การให้บริการสอบบญัชีสาํหรับอตุสาหกรรมต่างๆ รวมถึงทาํงานกบับริษทัต่างชาติ 
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รายละเอียดเบื�องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญของ 

บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ครั�งที� 1 หรือ AKR-W1 

 

ประเภทของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื� อหุ้นสามัญของ  บริษัท  เอกรัฐวิศวกรรม  จํากัด 

(มหาชน) ครั� งที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “AKR-W1”) 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสิทธิ  ชนิดระบุชื�อผูถื้อและสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�เสนอขาย  ไม่เกิน 671,644,702 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ 2 ปีนบัจากวนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับการใช้สิทธิ ไม่เกิน 671,644,702 หุ้น (มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.80 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทั ณ วนัที� 8 มีนาคม 2562 

วธีิการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 

จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วนหุ้น

สามญัเดิม 2 หุ้นต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที�มีเศษของใบสําคญั

แสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักล่าวใหต้ดัเศษดงักล่าวทิ�งท ั�งจาํนวน 

วนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

กาํหนดให้วนัที� 15 พฤษภาคม 2562 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บ

การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซื�อหุน้สามญัที�โอนสิทธิได ้(Record Date) 

วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  วนัที� 31 พฤษภาคม 2562 

อตัราการใช้สิทธิ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื�อหุ้นสามญัได ้1 หุ้น (เวน้แต่จะมีการปรับ

อตัราการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ 1.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ    

 

วนัทําการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 

ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดวนัที�สามารถใชสิ้ทธิครั� งแรก คือ 

วนัที� 30 พฤศจิกายน 2562 ทั�งนี�  วนัครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครั�งสุดทา้ยจะตรงกบั

วนัที�ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 2 ปีนบัแต่วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในกรณีที�วนักาํหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัทาํการของบริษทัฯ ให้เลื�อนวนักาํหนด

ใชสิ้ทธิในแต่ละครั�งเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหน้าวนักาํหนดใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิที�ประสงค์จะใชสิ้ทธิในการซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ

จะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ� ซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 

วนัทาํการก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละครั� ง ยกเวน้การใช้สิทธิครั� งสุดท้าย ซึ� งผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อนวนั

ใชสิ้ทธิครั� งสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ  บริษทัจะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายในครั� งนี� เขา้จดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ  บริษทัจะนาํหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิผลประโยชน์อื�น หุน้สามญัที�ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั� งนี� จะมีสิทธิและ

สภาพหุน้เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัที�ออกไปก่อนหนา้นี�ทุกประการ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 

ผลกระทบที�มีต่อผูถ้ือหุน้เนื�องจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม 

1) ดา้นการลดลงของสัดส่วนผูถื้อหุ้น (Control Dilution)  

สูตรการคาํนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 

     = 1 – [Qo / (Qo+Qw)] 

     โดยที�  

Qo = จาํนวนหุน้สามญัที�มีอยูเ่ดิม เท่ากบั 1,343,289,404 หุ้น  

     Qw = จาํนวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ�นจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�ง

จาํนวน เท่ากบั 671,644,702 หุน้  

ผลกระทบดา้น

ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียง (Shareholding&Control Dilution) ในขณะออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิ เนื�องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื�อหุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดย

บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั�งจาํนวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ

ร้อยละ 33.33 

2) ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 

      สูตรการคาํนวณการลดลงของราคา  

      = [(Po – Pn) × Qw] / [(Qo + Qw) × Po] 

     โดยที�  

Po = ราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2562 (วนัที� 27 กุมภาพนัธ ์– 7 มีนาคม 2562) 

ซึ� งเทา่กบัหุน้ละ 0.81 บาท 

Pn = ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้

เดิมเท่ากบั 1.00 บาทต่อหุ้น 

Qo = จาํนวนหุ้นสามญัที�มีอยู่เดิม เท่ากบั 1,343,289,404 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ�นจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั�ง

จาํนวน เท่ากบั 671,644,702 หุน้ 

ผลกระทบดา้น Price Dilution: 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม หากมีการ

ใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั� งนี�ทั�งจาํนวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบ

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื�องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญ

 Control Dilution : 

30 

แสดงสิทธที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมสูงกว่าราคาปิดเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2562  

 

 

3) ดา้นการลดลงของส่วนแบง่กาํไร (EPS Dilution) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร 

= (EPSo – EPSn) / EPSo 

โดยที� 

EPSo = กาํไรสุทธิ / Qo 

EPSn = กาํไรสุทธิ / (Qo+Qn) 

ผลกระทบดา้น EPS Dilution: 

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรได ้เนื�องจาก

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ประสบผลขาดทุน 

เงื�อนไขในการปรับสิทธิ   บริษทัฯจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซื�อหุน้

สามญัตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิเมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งแสดง

สิทธิหนึ�งดงัต่อไปนี�  เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม 

1) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมา

จากการรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ 

2) เมื�อบริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ใดๆ ในราคาที�ต ํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาหุน้ที�คาํนวณไดต้ามวิธีการที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั�นหรือ

ราคาตลาดใน ช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั�นและเป็นวธีิการคาํนวณตามที�ได้

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

3) เมื�อบริษทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกใหม่โดย

กาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ที�คาํนวณตาม

วธีิที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดง

สิทธินั�นและเป็นวิธีการคาํนวณตามที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

4) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที�ออกใหม่แก่ผูถ้ือหุน้ 

5) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงั

หักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั 

6) เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 5 ที�ทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ ที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้ับเมื�อมีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง 

    สิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิ  บริษทัจะนาํหุน้สามญัที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิทธิผลประโยชน์อื�น หุน้สามญัที�ออกตามการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั� งนี� จะมีสิทธิและ

สภาพหุน้เท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัที�ออกไปก่อนหนา้นี�ทุกประการ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 

ผลกระทบที�มีต่อผูถ้ือหุน้เนื�องจากการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม 

1) ดา้นการลดลงของสัดส่วนผูถื้อหุ้น (Control Dilution)  

สูตรการคาํนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ 

     = 1 – [Qo / (Qo+Qw)] 

     โดยที�  

Qo = จาํนวนหุน้สามญัที�มีอยูเ่ดิม เท่ากบั 1,343,289,404 หุ้น  

     Qw = จาํนวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ�นจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทั�ง

จาํนวน เท่ากบั 671,644,702 หุน้  

ผลกระทบดา้นราคา Control Dilution : 

ผูถื้อหุ้นเดิมจะไม่ไดรั้บผลกระทบดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียง (Shareholding&Control Dilution) ในขณะออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิ เนื�องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื�อหุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดย

บุคคลอื�นที�ไม่ใช่ผูถื้อหุ้นเดิมทั�งจาํนวนจะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ

ร้อยละ 33.33 

2) ดา้นการลดลงของราคา (Price Dilution) 

      สูตรการคาํนวณการลดลงของราคา  

      = [(Po – Pn) × Qw] / [(Qo + Qw) × Po] 

     โดยที�  

Po = ราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2562 (วนัที� 27 กุมภาพนัธ ์– 7 มีนาคม 2562) 

ซึ� งเทา่กบัหุน้ละ 0.81 บาท 

Pn = ราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุน้

เดิมเท่ากบั 1.00 บาทต่อหุ้น 

Qo = จาํนวนหุ้นสามญัที�มีอยู่เดิม เท่ากบั 1,343,289,404 หุน้ 

Qw = จาํนวนหุ้นสามญัที�เพิ�มขึ�นจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทั�ง

จาํนวน เท่ากบั 671,644,702 หุน้ 

ผลกระทบดา้น Price Dilution: 

ภายหลงัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม หากมีการ

ใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกในครั� งนี�ทั�งจาํนวนแลว้ จะไม่มีผลกระทบ

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เนื�องจากราคาใช้สิทธิของใบสําคัญ
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แสดงสิทธที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมสูงกว่าราคาปิดเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั 

7 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2562  

 

 

3) ดา้นการลดลงของส่วนแบง่กาํไร (EPS Dilution) 

สูตรการคาํนวณการลดลงของส่วนแบ่งกาํไร 

= (EPSo – EPSn) / EPSo 

โดยที� 

EPSo = กาํไรสุทธิ / Qo 

EPSn = กาํไรสุทธิ / (Qo+Qn) 

ผลกระทบดา้น EPS Dilution: 

ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกาํไรได ้เนื�องจาก

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ประสบผลขาดทุน 

เงื�อนไขในการปรับสิทธิ   บริษทัฯจะดาํเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิในการซื�อหุน้

สามญัตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิเมื�อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ�งแสดง

สิทธิหนึ�งดงัต่อไปนี�  เพื�อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม 

1) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมา

จากการรวมหุน้หรือการแบง่แยกหุน้ 

2) เมื�อบริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้ที�ออกใหม่ใดๆ ในราคาที�ต ํ�ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาหุน้ที�คาํนวณไดต้ามวิธีการที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นั�นหรือ

ราคาตลาดใน ช่วงก่อนการเสนอขายหุน้นั�นและเป็นวธีิการคาํนวณตามที�ได้

ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

3) เมื�อบริษทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�ออกใหม่โดย

กาํหนดราคาหรือคาํนวณราคาของหุน้ที�ออกใหม่เพื�อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ที�คาํนวณตาม

วธีิที�ใชร้าคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดง

สิทธินั�นและเป็นวิธีการคาํนวณตามที�ไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

4) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลทั�งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที�ออกใหม่แก่ผูถ้ือหุน้ 

5) เมื�อบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�งเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิหลงั

หักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทั 

6) เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบัขอ้ 1 ถึง 5 ที�ทาํใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ ที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดร้ับเมื�อมีการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดง 

    สิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
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 ทั�งนี�  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลที�

กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนดเงื�อนไขและ

รายละเอียดอื�นๆที�เกี�ยวข้องกบัการปรับหรือการเปลี�ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ

และราคาการใชสิ้ทธิ 

ข้อกําหนดกรณทีี�มีใบสําคญัแสดงสิทธิเหลืออยู่  บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�เหลืออยูท่ ั�งจาํนวน 

เงื�อนไขอื�นๆ  ให้คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือ บุคคลที�กรรมการผูจ้ดัการ 

มอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที�

เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัใบสาํคญั

แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั� งนี�  ซึ� งรวมถึงการ

นําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัที�เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง

สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดห ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ  บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 8 มีนาคม 2562 

 

 ขา้พเจา้บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 3/2562 เมื�อ

วนัที� 8 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. เกี�ยวกบัการเพิ�มทุนและจดัสรรหุน้เพิ�มทุนดงัต่อไปนี�  

1. การเพิ�มทุน 

 ที�ประชุมคณ ะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,074,631,523.20 บาท เป็น 

1,611,947,284.80 บาทโดยออกหุ้นสามญั จาํนวน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.80 บาท รวม 537,315,761.60

บาท โดยเป็นการเพิ�มทุนในลกัษณะดงันี�  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

2.2 การดาํเนินการของบริษทักรณีที�มีเศษของหุน้ 

ในกรณีที�มีเศษของหุน้ ทางบริษทัจะดาํเนินการปัดเศษหุน้ดงักล่าวทิ�ง 
 

 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
มูลค่าที�ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม (บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์

ในการใชเ้งินทุน 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสิทธิ 

671,644,702 

- 

0.80 

- 

537,315,761.60 

- 

แบบมอบอาํนาจทั�วไป 

(General Mandate) 

หุ้นสามญั 

หุ้นบริุมสิทธิ 

   

จดัสรรให้แก่ จาํนวนหุน้ 
อตัราส่วน (เดิม:

ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา 

จองซื�อ 

และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

เพื�อรองรับการใช้

สิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อ

หุ้นสามญัของบริษทั 

ครั� งที� 1 (AKR-W1) 

ซึ� งจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมตามสดัส่วน 

ไม่เกิน 

671,644,702 

หุน้ 

2 หุน้สามญัเดิม 

ต่อ 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

- จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่

คิดมูลค่า 

- ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อ

หุ้น  (อัตราการใช้สิทธิเท่ากับ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ AKR-W1 

จาํนวน 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 

1 หุ้น) 

- รายละเอยีดของ 

AKR-W1 ตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 (F 53-4) 




