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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

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) 
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3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

  กาํหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวันที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรม

โกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 (Record Date) ในวนัที� 22 มีนาคม 2562 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไข การขออนุญาต(ถ้ามี) 

4.1 บริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนและทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อเป็นการรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั (AKR-W1) ที�เสนอขายให้แก่ผูถ้ือ

หุ้นเดิม โดยบริษทัจะนาํเงินจากการที�ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัไปใชใ้นการลงทุนเพื�อขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคตและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเงินสาํรองในการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนัของบริษทั 

 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 เพื�อให้บริษทัมีความพร้อมในการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจ สําหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต ซึ� งจะสร้าง

รายไดแ้ละกาํไรเพิ�มเติมใหแ้ก่บริษทั 

 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1 หากผูถื้อหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัไดใ้ช้สิทธิในการซื�อหุ้นสามญัจะทาํให้มี

เงินทุนหมุนเวียนเขา้มาสู่บริษทั ซึ� งบริษทัสามารถใชใ้นการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจเพื�อสร้างรายไดแ้ละกาํไร

เพิ�มเติมให้แก่บริษทั ทั�งนี�  หากบริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ�นในอนาคต จะทาํให้ผูถ้ือหุน้อาจไดรั้บประโยชน์

ในรูปแบบของเงินปันผลในกรณีที�บริษทัจ่ายเงินปันผล และมูลค่าหุน้ของบริษทัที�สูงขึ�น 

7.2 ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัใช้สิทธิในการซื�อหุ้นสามญัแลว้ จะมีสิทธิรับเงิน

ปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัเท่าเทยีมกบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ในกรณีที�บริษทัจ่ายเงินปันผล 

 

8.  รายละเอยีดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

- ไม่มี -   
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลาํดับที� ขั�นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 3/2562 8 มีนาคม 2562 

2. 
วนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ ประจาํปี 2562 (Record Date) 
22 มีนาคม 2562 

3. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 30 เมษายน 2562 

4. จดทะเบียนเพิ�มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัจากวนัที� 

ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิ�มทุน 

5. 
วนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มีสิทธิในการไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 (AKR-W1) 
15 พฤษภาคม 2562 

6. วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั AKR-W1 31 พฤษภาคม 2562 

 

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี� ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

 ลายมือชื�อ.....................................................กรรมการ 

                         ( นายดนุชา น้อยใจบุญ ) 

 
                ลายมือชื�อ......................................................กรรมการ 

                      ( นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร ) 
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3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

  กาํหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวันที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรม

โกลเดน้ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที� 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 (Record Date) ในวนัที� 22 มีนาคม 2562 

 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุนต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้องและเงื�อนไข การขออนุญาต(ถ้ามี) 

4.1 บริษทัจะดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนและทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัจะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้พิจารณารับหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เพื�อเป็นการรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทั (AKR-W1) ที�เสนอขายให้แก่ผูถ้ือ

หุ้นเดิม โดยบริษทัจะนาํเงินจากการที�ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญัไปใชใ้นการลงทุนเพื�อขยายธุรกิจของ

บริษทัในอนาคตและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเงินสาํรองในการดาํเนินธุรกิจปัจจุบนัของบริษทั 

 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 เพื�อให้บริษทัมีความพร้อมในการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจ สําหรับกลุ่มธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต ซึ� งจะสร้าง

รายไดแ้ละกาํไรเพิ�มเติมใหแ้ก่บริษทั 

 

7. ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

7.1 หากผูถื้อหุ้นที�ไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัไดใ้ช้สิทธิในการซื�อหุ้นสามญัจะทาํให้มี

เงินทุนหมุนเวียนเขา้มาสู่บริษทั ซึ� งบริษทัสามารถใชใ้นการลงทุนและการดาํเนินธุรกิจเพื�อสร้างรายไดแ้ละกาํไร

เพิ�มเติมให้แก่บริษทั ทั�งนี�  หากบริษทัมีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ�นในอนาคต จะทาํให้ผูถ้ือหุน้อาจไดรั้บประโยชน์

ในรูปแบบของเงินปันผลในกรณีที�บริษทัจ่ายเงินปันผล และมูลค่าหุน้ของบริษทัที�สูงขึ�น 

7.2 ในกรณีที�ผูไ้ดรั้บจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัใช้สิทธิในการซื�อหุ้นสามญัแลว้ จะมีสิทธิรับเงิน

ปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทัเท่าเทยีมกบัผูถื้อหุ้นของบริษทั ในกรณีที�บริษทัจ่ายเงินปันผล 

 

8.  รายละเอยีดอื�นใดที�จําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

- ไม่มี -   
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลาํดับที� ขั�นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1. วนัประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 3/2562 8 มีนาคม 2562 

2. 
วนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นเพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ ประจาํปี 2562 (Record Date) 
22 มีนาคม 2562 

3. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 30 เมษายน 2562 

4. จดทะเบียนเพิ�มทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัจากวนัที� 

ที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิ�มทุน 

5. 
วนักาํหนดรายชื�อผูถ้ือหุ้นที�มีสิทธิในการไดรั้บจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญัของบริษทั ครั� งที� 1 (AKR-W1) 
15 พฤษภาคม 2562 

6. วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุน้สามญั AKR-W1 31 พฤษภาคม 2562 

 

 บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี� ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

 ลายมือชื�อ.....................................................กรรมการ 

                         ( นายดนุชา น้อยใจบุญ ) 

 
                ลายมือชื�อ......................................................กรรมการ 

                      ( นายอนนัต ์สนัติชีวะเสถียร ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




