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 (F 53-4)           

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน) 

วันที ่12 พฤษภาคม 2565 

 

ขา้พเจา้ บริษัท เบรลิ 8 พลสั จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

2/2565 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทนุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติพิจารณาให้นําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2565              

เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจาํนวน 7,297,187 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 

100,000,000 บาท เป็นจํานวน 107,297,187 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 14,594,374 หุ้น        

มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท เพ่ือชาํระเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท  

เอคซเทนด ์ไอที รีซอรส์ จาํกดั (“X10”) โดยเป็นการเพ่ิมทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้  

(บาทต่อหุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนด

วตัถปุระสงคใ์นการ  

ใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

14,594,374 

- 

0.50 

- 

7,297,187 

- 

 แบบมอบอาํนาจทั่วไป 

(General Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน  

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

ก. รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรให้แก ่ จาํนวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย(บาท

ต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และชาํระเงนิคา่หุน้ 
หมายเหต ุ

Extend Resource Holding ซึ่ ง

เ ป็นบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement เ พ่ื อ ชํ า ร ะ เ ป็ น

ค่าตอบแทนรายการเข้าซื ้อหุ้น

สามญับรษิัท X10 

โปรดดหูมายเหต ุขอ้ 2 

14,594,374 โปรดดหูมายเหต ุ

ขอ้ 2 

โปรดดหูมายเหต ุ

ขอ้ 2 

โปรดดหูมายเหต ุ 

ขอ้ 1 

โปรดดหูมายเหต ุ 

ขอ้ 1 และ 2 
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หมายเหต:ุ 

1. ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบรษิัทฯ และ/หรือ บคุคลใด ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

บุคคลดงักล่าว มีอาํนาจพิจารณาและดาํเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิม

ทนุ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงเร่ืองดงัต่อไปนี ้

(1)  กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํกัด

เฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวทั้งจาํนวน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย         

การจองซือ้ การชาํระเงินค่าหุน้ ตลอดจนกาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรร        

หุน้สามญัเพ่ิมทนุ  

(2) เจรจา เขา้ทาํ ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกับการเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ท่ีปรกึษาทางการเงิน           

ท่ีปรกึษากฎหมาย ผูใ้หบ้ริการอ่ืนใดในการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ การเพ่ิมทุน และวิธีการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ  

(3) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต คาํขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ                

ท่ีเก่ียวขอ้งกับ การเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรบัรอง

เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนของ

หน่วยงานใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย ์  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

(4) แกไ้ขเพ่ิมเติมวิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ รวมทัง้เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ดงักล่าว 

(5) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ และการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

2. เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนท่ี บริษัท เอ็กซอ์าร ์รีซอรส์ จาํกัด (“XR Resource”) และ บริษัท เอ็กซเ์ทนด ์ 

รีซอรส์ โฮลดิง้ จาํกัด (“Extend Resource Holding”)  โอนหุน้สามญัในบริษัท X10 จาํนวน 799,999 หุน้ หรือคิด

เป็นรอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 

Transfer หรือ EBT) บริษัทฯ จะชําระค่าโอนกิจการมูลค่ารวม 620,640,023.40 บาท ด้วย (1) เงินสดจํานวน 

50,000,000 บาท ใหก้บั XR Resource และ (2) หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยกาํหนดราคาหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี 39.10 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูค่า 570,640,023.40 บาท 

ใหก้บั Extend Resource Holding (“รายการเข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10”)   

ทั้งนี ้แมบุ้คคลท่ีบริษัทฯ ออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 14,594,374 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท จะเป็น Extend Resource Holding ขา้งตน้อย่างไรก็ดี ภายใตก้ระบวนการ EBT Extend Resource Holding 

จะตอ้งดาํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการ EBT โดยภายหลังการ            

จดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใตก้ระบวนการชาํระบญัชีของ Extend Resource Holding นัน้ ทรพัยสิ์นทัง้หมดท่ี  

มีอยู่  ณ เวลาดังกล่าวของ Extend Resource Holding จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource 
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Holding และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบัญชี

เสร็จสิน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ ดังนั้น ในขั้นตอนของการชาํระบัญชีของ Extend Resource Holding หุน้สามัญ

เพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ท่ีออกและจดัสรรใหแ้ก่ Extend Resource Holding สาํหรบัเป็นค่าตอบแทนการเขา้ทาํรายการ

เข้าซือ้หุ้นสามัญบริษัท X10 จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding และ/หรือ บุคคลซึ่ง

ปรากฏชื่อเป็นผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding ซึ่งถืออยู่ ณ วนัท่ีชาํระบญัชีเสรจ็สิน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding คือ นาย กฤษดา เกตุภู่พงษ์, นางสาว ธมลวรรณ พุ่มพวง, 

นางสาว ชุติมา ไชยยะนนท,์ นาย ตน้สน ธรรมเสริมสุข, นางสาว รมิดา ธนกุลภารชัต,์ นางสาว ศิรินภา ลุนพุฒ, 

นาย จิรภทัร ฬาทอง และ นาย วิรตัน ์อนุรกัษ์พุฒิ จะเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ รวมเป็นจาํนวน 14,594,374 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.8 ของทุนชาํระแลว้ของบริษัทฯ ภายหลังการเพ่ิมทุน          

ชาํระแลว้ในคราวนี ้

โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 เพ่ิมเติมในสารสนเทศของบรษิัท เบริล 8 พลสั 

จาํกดั (มหาชน)  เร่ือง การไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1) และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนรายการเขา้ซือ้หุน้สามญับริษัท X10 เป็นการเสนอ

ขายหุน้สามัญใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ใหแ้ก่ Extend Resource Holding ซึ่งเป็นการเสนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจาํกัด โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติกาํหนดราคาเสนอขายไวช้ัดเจน  

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจาํกดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) 

ดงันัน้ นอกจากบรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ 

ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดในครั้งนี  ้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแลว้ บริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศ ทจ. 72/2558 ดว้ย 

การจัดสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดขา้งตน้นั้น เป็นการเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทนุท่ีราคาหุน้ละ 39.10 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในราคาท่ีมีส่วนลดไม่เกนิรอ้ยละ 10 

จากราคาตลาด   

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 

คือระหว่างวันท่ี 29 เมษายน 2565 ถึง 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 43.35 บาท (ขอ้มูลจาก SETSMART  

ใน www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

อน่ึง หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดยอ้นหลงั 7-15 วนัทาํการก่อนวนัแรก  

ท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ Extend Resource Holding  (ภายหลงัจากท่ีรบัหุน้สามญัของบริษัทฯ มาจาก

การทาํ EBT) Extend Resource Holding และ ผูถื้อหุน้ของ Extend Resource Holding จะไม่นาํหุน้สามัญเพ่ิม

ทุนท่ีไดร้บัทั้งหมดออกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุน้ของบริษัทฯ เริ่มทาํการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนดงักล่าว ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน Extend Resource Holding และ  ผู้ถือหุ้นของ Extend Resource Holding            

จะสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถกูสั่งหา้มขาย 

นอกจากนี ้การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ นัน้เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ เน่ืองจาก

เป็นการเขา้ทาํรายการกับ Extend Resource Holding ซึ่ง Extend Resource Holding เป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้

รายใหญ่ท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัท    

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) 

โปรดพิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจาํกดั ความสมัพนัธก์ับบริษัทฯ  และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคาขาย

ต่อหุน้ ในสารสนเทศการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

ข. การดาํเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

เน่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี ้เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคล              

ในวงจาํกดั จึงไม่มีเศษหุน้  

2.2  แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก ่
ประเภท

หลักทรัพย ์
จาํนวนหุ้น 

ร้อยละต่อทนุชาํระ

แล้ว1/ 
หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้เดิม 

เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ/  

ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ

ซือ้หุน้เพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

 -  

 -  

 -  

 -  

   -  

 -  

ประชาชน หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

บคุคลในวงจาํกดั  

 

หุน้สามญั 

หุน้บรุมิสิทธิ 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

-  

1/ รอ้ยละต่อทนุชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพ่ิมทนุแบบ General Mandate 

3. กาํหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2565 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

กาํหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E – EGM) ตามกฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะดาํเนินการถ่ายทอดสดจาก สาํนกังาน

ใหญ่ของบริษัทฯ เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน ์ทาวเวอรแ์กรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ชัน้ท่ี 19 ถนนพระราม 9 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โดย 
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 กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเ พ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันท่ี

 จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็  

 กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record date) ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 

2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต  

(ถ้ามี) 

4.1 การจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้      

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2 การขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ในการเสนอขายและจดัสรรหุน้

สามญั เพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ใหแ้ก่ Extend Resource Holding โดยมติท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดราคาเสนอขายชดัเจนตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ ทจ. 72/2558 

4.3 การดาํเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือรับหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นหลักทรัพย ์                

จดทะเบียน และเขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

โปรดพิจารณาขอ้ 2.1 วตัถุประสงคใ์นการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุและแผนการใชเ้งิน ของสารสนเทศเก่ียวกบัการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษทัฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

การจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหก้ับบุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) เพ่ือชาํระเป็นค่าตอบแทนสาํหรับ

รายการเขา้ซือ้หุน้สามญับรษิัท X10 ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัทฯ ขยายขอบเขตการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ ซึ่งจะเขา้มาเป็น

บริษัทย่อยของบรษิัทฯ โดยไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในข้อ 10 ของสารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) เ ร่ือง การไดม้า                

ซึ่งสินทรพัย ์(บญัชี 1) และการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5)  

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

 ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40.00 ของกาํไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรอง 

ต่าง ๆ ทัง้หมดแลว้ แลว้ทกุประเภทตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับความจาํเป็น และความเหมาะสม 

อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุม          

ผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกําไรเพียงพอท่ีจะทาํเช่นนั้นได้ และให้รายงาน           

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในคราวถดัไป 
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7.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพ่ิมทนุครัง้นีจ้ะมฐีานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ นบัแต่วนัท่ีนายทะเบียนหุน้ของบรษิัทฯ ไดจ้ดแจง้ชื่อ

บุคคลดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน

ชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบรอ้ยแลว้ และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิท่ีจะไดร้บั

เงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

7.3  อ่ืน ๆ 

-ไม่ม-ี 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทนุ/

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บรษิัทฯ จะนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน 

ลาํดับ ขั้นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1.  ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 2/2565  12 พฤษภาคม 2565 

2.  กาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2565  
27 พฤษภาคม 2565 

3.  ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 7 กรกฎาคม 2565 

4.  ดาํเนินการจดทะเบียนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เก่ียวกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ี 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมต ิ

5.  ดําเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement) 

หลงัจากไดร้บัอนญุาตจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้ไม่เกิน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ี 

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมต ิ

6.  ดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ท่ีไดร้ับจากบุคคลในวงจาํกัด 

และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบรษิัทฯ 

ไดร้บัชาํระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

7.  ดาํเนินการขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือรบัหุน้

สามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีบรษิัทฯ 

ไดร้บัชาํระคา่หุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
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บรษิัทฯ ขอรบัรองวา่ สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

           

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

 บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

 นาย อภิเษก เทวินทรภกัติ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 


	บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
	วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
	7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเพิ่มทุน



