ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 3 (EVER-W3)
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ข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 3 (EVER-W3)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หรื อ “EVER-W3”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดสิทธิฉบับนีท้ กุ ประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้
รับทราบและเข้ าใจข้ อกําหนดต่างๆ ในข้ อกําหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษา
สําเนาข้ อกําหนดสิทธิ ไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนา
ข้ อกําหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 รายละเอียดดังนี ้
“คําจํากัดความ”
คําและข้ อความต่างๆที่ใช้ อยูใ่ นข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
“ข้ อกําหนดสิทธิ”
หมายถึง ข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญแสดง สิทธิ และผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จํากัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (EVER-W3)
“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท
เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ รุ่นที่
3 (EVER-W3) หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้ โดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด
“นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
“บริษัท” หรื อ “ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หรื อ “สํานักงาน”
หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึง่ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เช่นชื่อและที่อยู่ของผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ การโอน การจํานํา การอายัดการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
“วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”
หมายถึง วันที่ 14 มีนาคม 2562
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1.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทรุ่นที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “EVER-W3”) โดยเสนอขายควบคู่กบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
จํานวน 323,732,261 หน่วย โดยจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญนี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริ ษัทกําหนดให้ เป็ นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
date) ที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท รุ่ นที่ 3 หรื อ EVER-W3
ซึ่ง ได้ แ ก่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรั พย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
พ.ศ.2535 และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยบริ ษัทจะเสนอขาย 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน หากคํานวนแล้ วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิตํ่ากว่า 1 หน่วย ให้ ปัดเศษดังกล่าวทิ ้ง ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราที่มากกว่าหรื อน้ อยกว่าสิทธิที่พึงได้ รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิ
ในการซื ้อหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี ้
1.1
ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
(มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “EVER-W3”)
: ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ
: 323,732,261 หน่วย (สามร้ อยยี่สบิ สามล้ านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้ อยหก
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
สิบเอ็ดหน่วย)
: จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ควบคู่กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
เดิมของบริ ษัทที่ใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กบั ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ ปัด
ทิ ง้ ) โดยกํ า หนดให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ มีสิท ธิ ไ ด้ รับ จัด สรรใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ (Record
Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 และกําหนดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: EVER-W3 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น(หนึ่งหุ้น)
อัตราการใช้ สิทธิและราคาการใช้ สทิ ธิ
ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท (ห้ าบาทถ้ วน) เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง)
: 323,732,261 หุ้น (สามร้ อยยี่สิบสามล้ านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสองร้ อยหก
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ
สิบเอ็ดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุ้น
ษัทเท่ากับร้ อยละ 21.43*
รองรับต่อจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้

หน้ าที่ 3
* วิธีการคํานวณสัดส่ วนจํานวนหุ้นรองรั บ
= [(จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครัง้ นี ้) + (จํานวนหุ้นรองรับwarrant ที่เสนอขายในครัง้ อื่น ซึง่ ไม่รวมหุ้นที่จดั ไว้
รองรับ ESOP-warrant)] / (จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ รวมจํานวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริ ษัทจะเสนอขาย
ควบคูก่ บั warrant ในครัง้ นี ้)
= [(323,732,261+647,464,521)] หุ้น / (3,237,322,605+647,464,521+647,464,521) หุ้น
= 971,196,782 / 4,532,251,647
= ร้ อยละ 21.43
: 33 เดือน (ไม่เกิน 3 ปี ) นับจากวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
: เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการ
ระยะเวลาเสนอขาย
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว โดยให้ ประธานคณะกรรมการ
หรื อบุคคลที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่อไป
: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ตลอดอายุ
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ทงสิ
ั ้ ้น 4 ครัง้ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561, 14 กันยายน
2561, 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562 (วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
วันที่ใช้ สทิ ธิครัง้ แรก
: วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561
วันที่ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
: วันที่ 14 มีนาคม 2562 วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
(EVER-W3) ครบกําหนดหากในกรณีวนั ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันหยุดทําการ
ให้ เลื่อนวันกําหนดใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ าวัน
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายดังกล่าว
: ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการ
ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
: บริ ษั ทจะนํ า ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ เข้ า จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ย นใน
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการ
ซื ้อขายอยู)่
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ : บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
สิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญ
ของบริษัทมีการซื ้อขายอยู)่
: ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
การปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น ที่ อ อกใหม่ แ ละหุ้น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ รองรั บ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ข้ อ 11(4) (ข) ให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้
สิทธิ
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เงื่อนไขอื่น

1.2
1.2.1

1.2.2

: ให้ ประธานคณะกรรมการ หรื อบุคคลที่ประธานคณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้มี
อํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ของใบสําคัญแสดงสิทธินี ้ ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแห่งการออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ซึ่งรวมถึงการ
นําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิท ธิ เข้ า จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พ ย์ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวมทังมี
้ อํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้
นี ้
การใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 3 (EVER-W3) ซึง่ ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
ั ้ ้น 4 ครัง้ ในวันที่
สามัญของบริ ษัท สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิทงสิ
14 มิถนุ ายน 2561, 14 กันยายน 2561, 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562 (วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.5 ระหว่างเวลา 09.30 -15.30 น. ของทุกวันทําการของบริ ษัท
ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลาการแจ้ งความจํานง
ในการใช้ สิทธิ”) ยกเว้ นระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลาการแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิครั ง้ สุดท้ าย”)
บริษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายจะมีการปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรัพย์
จะทําการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญ
แสดงสิทธิจนกระทัง่ ถึงวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรง
กับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทําการก่อนหน้ า
บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ วันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจํ านงในการใช้ สิท ธิ
้
่ที่
ระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย อัตราการใช้ สิทธิ ราคาที่จะซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมทังสถานที
ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี) โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)
ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้
สําหรับการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ ายด้ วย
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1.2.3

1.2.4

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วยชื่อนามสกุลจริ ง สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะกําหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้ อมูลที่
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ มีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวต่อไป
บริ ษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยจะส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทได้ แต่งตังตั
้ วแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ตัวแทน
รั บแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ”) ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้ สิทธิ
แจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
บริษัท สํานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จํากัด
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
: 223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนน สรรพาวุธ
เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
: 02 720-7797, 02-720-7708
โทรสาร
: 02 720 7808
E:mail
: everland2222@gmail.com
ผู้ประสานงาน
: คุณรวินท์นิภา แสงพันธุ์/คุณอนุชยั วังเจริ ญไพศาล/คุณกรกรมล หลวงวิรัญ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้
ที่บริ ษัทหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หรื อระยะเวลาแจ้ ง
ความจํานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
้
สทิ ธิ
1.2.5 ขันตอนการใช้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ งความ
จํานงในการใช้ สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิตามที่ระบุข้างต้ น ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู่
ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อ
ขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนด โดยยื่นต่อ
บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดําเนินการแจ้ งกับศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรั บ
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นําไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญกับบริ ษัท เพื่อดําเนินการใช้ สิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยยื่นเอกสารแสดง
ความจํานงการใช้ สทิ ธิดงั นี ้
ก) แบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ข) ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง หรื อใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
และหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ ูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ยัง
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
ค) ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจะต้ องชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคําสัง่
จ่ายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่
แจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํ ากัด
(มหาชน)” (Everland Public Company Limited) หรื อ
โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)” (Everland
Public Company Limited) บัญชีเลขที่ 193-6-02432-2 ประเภทออมทรั พย์ ธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรั ลบางนา พร้ อมนําส่งสําเนาใบนําฝากเงิน
ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ ว
เท่านัน้ หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมด
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
ง) หลักฐานประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลข
บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์
จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้เยาว์
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
3) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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4) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาเอกสารการจดทะเบียนที่รับรองโดย Notary Public
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลนันและประทั
้
บตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) และสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
จ) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี อื่น
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจํานวนเต็ม
เท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ
1 หุ้น โดยมีราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่มีการปรับสิทธิตามข้ อ 1.3 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระอากรแสตมป์ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ซื ้อหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สทิ ธิ จะคํานวณโดยการนําจํานวนเงินในการใช้ สิทธิซงึ่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ชําระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธินนโดย
ั้
บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจํานวนเต็มไม่เกินจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
คูณด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิแล้ วทําให้ มีเศษเหลืออยู่จากการ
คํานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นําเศษดังกล่าวมาคิดคํานวณและจะชําระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวัน
กําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชําระไม่
ครบตามจํานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญหรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้
ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน
ระยะเวลา 1 วันทําการภายหลังวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
้ ้น
ไม่ทําการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
สภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับพร้ อมใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระจํานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมี
สิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้
ก) ถือว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจํานวนเท่ากับจํานวนที่จะได้ รับตามจํานวนเงินในการใช้ สิทธิซงึ่ บริ ษัท
ได้ รับชําระไว้ จริงตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
ข) ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจํานวนใน
การใช้ สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้ สทิ ธิ
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ในกรณีตามข้ อ ข) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
บริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีตามข้ อ ก) บริ ษัทจะส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณี
ที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สิทธิ เพียงบางส่วน คืนให้ กับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดี ใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิ ดงั กล่าวยังมีผลใช้ สิทธิ ต่อไปจนถึงวันกําหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดง
การแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ ส่งมอบทังใบสํ
สิทธิ แบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้
เมื่อพ้ นกําหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กําหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
นันๆ
้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนมากกว่า
จํานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ หากใบสําคัญแสดงสิทธินนอยู
ั ้ ่ในระบบใบหุ้น บริ ษัทจะส่งใบสําคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดย
มีจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ภายหลังจากหักใบสําคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไปแล้ ว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สิทธินนๆ
ั ้ และจะทําการ
ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิใบเก่า
บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สําหรับการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นครบตามจํานวนที่มีการใช้ สิทธิแต่
ละครัง้ และบริ ษัทจะดําเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นสามัญที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันหุ
้ ้ นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการ
ใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุก
ประการนับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชํ าระแล้ วเนื่ องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้ สิท ธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ กับกระทรวง
พาณิชย์แล้ ว และบริ ษัทจะดําเนินการยื่นขอนําหุ้นที่ออกใหม่ดงั กล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องไม่เกินกว่า30 วันนับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สํารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดําเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอก็ตาม เช่น ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิต่างด้ าวที่ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้ เพราะถูกจํากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริษัท
การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดง
ความจํานงการใช้ สิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วันทําการนับจากวันกําหนดการใช้ สิทธิแต่ละ
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ครัง้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ าให้ บริ ษัทเก็บใบหุ้นสามัญนันไว้
้ ที่บริ ษัท
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อตัวแทนมารับไปด้ วยตนเองก็ได้ โดยจะต้ องดําเนินการตามที่ทางบริ ษัทกําหนด
บริ ษัทอาจออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) หากบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้
ใบหุ้น บริ ษัทจะดําเนินการเมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ระบุชื่อและบัญชีของบริ ษัทสมาชิกของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์โดยถูกต้ องในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์
ภายใน 15 วันนับจากวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
1.2.15 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นรองรับไม่น้อยกว่า 100 หุ้น หรื อในจํานวนทวีคณ
ู ของ100 หุ้น
เว้ นแต่
(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 หุ้น จะต้ องใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
ในครัง้ เดียวทังจํ
้ านวน
(ข) ในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นรองรับในจํานวน เท่าใดก็ได้
โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามัญจากการใช้ สทิ ธิ ให้ ปัดเศษทิ ้ง) เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
1.3

เงื่อนไขการปรั บสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
้ ้
(หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก) เมื่อบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยก
หุ้นของบริษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด
โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัดโดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เป็ นต้ น โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด
นันๆ
้ ไม่อยูใ่ นข้ อกําหนดตาม (ก) ถึง (จ) กล่าวข้ างต้ น
ในกรณีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ (หรื อปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ) รวมทังวิ
้ ธีการคํานวณถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี ้ มิได้ ทําให้ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมี
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยบริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ (หรื อ
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ปรับจํานวนหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิ) ซึง่ ยังคงทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ รับสิทธิในการซื ้อ
หุ้นที่รองรับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่กําหนดในกรณีตา่ งๆ ดังกล่าวข้ างต้ นตามสูตรและวิธีการคํานวณดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น ซึง่
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หุ้นสามัญของบริษัท
1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x Par 1
Par 0
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่ Price 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1
คือ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
คือ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 0
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจํากัด
โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคลใน
วงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คํานวณได้ จากจํานวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทจะได้ รับการเสนอขายหุ้น
สามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” ได้ กําหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทําการ (วันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายใน
บริ ษัท” ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
ตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคํานวณ
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรื อวันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีท่ีเป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณี ที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจะดําเนินการกําหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคํานวณแทน
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกันให้ ใช้
ราคาเสนอขายทุกราคามาคํานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้

หน้ าที่ 11
เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นําเฉพาะราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญมาคํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเท่านัน้
1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A+B)]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [(MP x (A+B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
การจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณี เสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลใน
วงจํากัด แล้ วแต่กรณี
B
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
้ ้นหลังหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
BX
คือ
จํานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
ใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจํากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เป็ นต้ น โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่ได้ รับสิทธิ
ในการซื ้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้น
เครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิ” คํานวณได้ จากจํานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจากการขาย
หลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ที่ออกนัน้ รวมกับ
ั้
หารด้ วยจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับ
เงินที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ถ้ ามีการใช้ สทิ ธิทงหมด
การใช้ สทิ ธินนั ้
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“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สําหรับกรณีที่
เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะ
แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ น
การเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด แล้ วแต่กรณี
1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A+B)]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [(MP x (A+B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
การจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการ
ซื ้อหุ้นสามัญ และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
และ/หรื อกรณีเสนอขายหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดแล้ วแต่กรณี
B
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆที่ให้ สิทธิที่จะแปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด
แล้ วแต่กรณี
้ ้นหลังหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆที่ให้
BX
คือ
จํานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญสําหรับการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มี
สิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
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1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x A
(A+B)
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (A+B)
A
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการรับหุ้นปั นผล
B
คือ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริษัทสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสทิ ธิรับ
เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น คํานวณโดยนําเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการดําเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกันโดยที่เงิน
ปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้ วย
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล

โดยที่

1. ราคาการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
2. อัตราการใช้ สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
Price 1 คือ
ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
D
คือ
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้น
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คือ

เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 80 มา
คํานวณจากจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิ และ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กําหนดอยู่ในข้ อ (ก) ถึง (จ) ให้ บริ ษัทพิจารณาเพื่อกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้ วยภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์ที่ต้องทําให้ ปรับสิทธิ
(ช) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนหลัง ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คํานวณการ
เปลี่ยนแปลงเรี ยงลําดับดังนี ้ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ทังนี
้ ้ ในการคํานวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลําดับใดให้
ถือเอาค่าตัวแปรที่ผา่ นการคํานวณการปรับสิทธิของลําดับก่อนหน้ า (ถ้ ามี) เป็ นตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลงในการคํานวณการ
ปรับสิทธิของลําดับนัน้ โดยในแต่ละลําดับครัง้ ที่คํานวณการเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิเป็ นทศนิยม3
ตําแหน่ง และอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตําแหน่ง
(ซ) การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ ทําให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น สําหรับการคํานวณจํานวนเงินจาก
การใช้ สิทธิ จะคํานวณจากราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง) คูณกับจํานวนหุ้นสามัญ (จํานวน
หุ้นสามัญคํานวณได้ จากอัตราการใช้ สิทธิใหม่ คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจํานงการใช้ สิทธิเมื่อคํานวณได้
้ ้ง) ในกรณีจํานวนเงินที่คํานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิมีเศษของบาท ให้ ตดั เศษ
จํานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
ของบาททิ ้งทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิจนทําให้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่มีราคาตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญของบริ ษัท ให้ ใช้ ราคาการใช้ สิทธิใหม่ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายห้ ามมิให้ บริ ษัทออกหุ้นตํ่ากว่า มูลค่าที่ตราไว้
ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นราคาการใช้ สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้ สิทธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สิทธิที่คํานวณ
ได้ ตามสูตรในข้ อ 1.3 (ก) ถึง (ฉ) ต่อไปแล้ วแต่กรณี
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) บริ ษัทจะดําเนินการแจ้ งผลการ
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคํานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบ SET Portal บริษัทจดทะเบียนจะแจ้ งการปรับอัตราและราคาของใบแสดงสิทธิ
ทันทีหรื อก่อนวันทีอตั ราหรื อราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพมีผลบังคับ
(ญ) บริ ษัทจะไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิ เว้ นแต่จะมีการปรั บสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
รวมทังจะไม่
้
ขยายอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิและไม่เรี ยกใช้ สทิ ธิแปลงสภาพก่อนกําหนด
(ฎ) บริ ษัทอาจทําการปรับราคาการใช้ สิทธิ ควบคู่กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิก็ได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษัทต้ องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิให้ ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิ
นันอย่
้ างเพียงพอต่อสํานักงานก.ล.ต.ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ
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การชดใช้ ค่าเสียหาย กรณีท่ บี ริษัทไม่ สามารถจัดให้ มีห้ ุนเพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิ
บริษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้
ก) บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความจํานงที่จะใช้ สิทธิในวันกําหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ซึง่ บริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ น
กรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามหัวข้ อ 2
ข) การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ ก) บริ ษัทจะชําระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแจ้ งความจํานงที่จะใช้ สทิ ธิ
ค) การคํานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิตามข้ อ ก) มีสตู รการคํานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP] โดยที่
B
คือ จํานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อเพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สิทธิที่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
MP
คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 5 วันทําการติดต่อกันก่อนวันกําหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ซึง่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
EP
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หาก
มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ
สถานะของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ างวันที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใช้ สทิ ธิ
สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอัน
เนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจํานงใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวง
พาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ข้ างต้ นแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นําหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ ทําการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดําเนินการออกหุ้น
สามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุ ตามจํานวนที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นนมี
ั ้ ผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจ
ได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้ แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

1.5

1.6

สถานะของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิ ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว
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วิธีการส่ งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายกับบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทจะออกใบสําคัญแสดง
สิทธิและมอบหมายให้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการ
จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อ และที่อยูท่ ี่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว
- ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายกับบริษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และมอบหมายให้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร
โดยการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วันที่ 10 มกราคม 2559 ทันที โดยระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีนี ้ ผู้ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสําคัญแสดง
สิทธิของบริ ษัทสามารถทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
1.8

มติท่ ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัตกิ ารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรั บการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นเพื่อรับรองการใช้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ โยมีวาระที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 1,618,661,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
จากทุนจดทะเบียนเบียนเดิมจํานวน 3,237,322,605 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 4,855,983,908 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 4,855,983,908 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจํานวน 647,464,521 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.75 บาท
ในอัตราการจองซื ้อ 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่
 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํ านวน 647,464,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท โดยให้ จัดสรรหุ้น
จํานวน 647,464,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 2 (EVER-W2) ที่เสนอขายควบคูก่ บั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 323,732,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท โดยให้ จัดสรรหุ้น
จํานวน 323,732,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัทรุ่นที่ 3 (EVER-W3) ที่เสนอขายควบคูก่ บั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
1.9

จํานวนหุ้นที่รองรั บเมื่อรวมกับจํานวนหุ้นที่จัดสรรไว้ ครั ง้ อื่น
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ :
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ EVER-W3
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายในครัง้ อื่น :
จํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ EVER-W2
รวมจํานวนหุ้นสามัญเพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิทงั ้ สิน้

323,732,261 หุ้น
647,464,521 หุ้น
971,196,782 หุ้น
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การดําเนินการหากมีห้ ุนสามัญที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากไม่มีการใช้ สทิ ธิไม่ว่าด้ วยเหตุอนั ใดอันเป็ นผลให้ มีห้ นุ สามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ ดัง กล่าวเหลืออยู่ ให้ อยู่ในดุลยพินิ จของประธานคณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ไ ด้ รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร
1.11

รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรั บใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ : 323,732,261 หุ้น
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ EVER-W3
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

: 1.00 บาท

ราคาการใช้ สิทธิ

: 5.00 บาทต่ อ หุ้น เว้ น แต่ ก รณี มี ก ารปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ ต าม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็ นร้ อยละ

: ร้ อยละ 10.00 ของจํานวนหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ วก่อนการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,237,322,605
หุ้น
ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 (และเมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตาม EVER-W2 คิดเป็ นร้ อยละ 30)

1.12

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะดําเนินการขออนุญาตนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

ข้ อจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจํากัดในการโอนใดๆ เว้ นแต่ข้อจํากัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ อง
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1) บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยที่จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
ของคนที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยมากกว่าร้ อยละ 30 ตามที่ระบุในข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขในข้ อบังคับในอนาคต
2) หากข้ อจํากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ นมีผลทําให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่
สัญชาติไทยซึ่งได้ ใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิดงั ที่กล่าวมาแล้ วโดยครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ ตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ความจํานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจะอนุญาตให้ ดําเนินการใช้ สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อ
ข้ อจํากัดข้ างต้ น โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้ บริษัทดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14
วันนับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้
2.
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(ข) ให้ บริษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
เงินตามจํานวนการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ได้ ย่ืนความจํานงการใช้ สิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิเอาไว้ ตามลําดับก่อนหลัง เพื่อดําเนินการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ สิทธิทงจํ
ั ้ านวนหรื อบางส่วน เมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะต้ องแสดงความจํานงที่จะให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ (ก) หรื อ(ข)
ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริ ษัทจะอนุญาตให้ มีการดําเนินการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ รับการใช้ สิทธิ บางส่วนหรื อ
ทังหมดในวั
้
นใช้ สทิ ธิวนั แรกที่สามารถกระทําได้ โดยที่ไม่ขดั ต่อข้ อจํากัด อย่างไรก็ดี หากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้
สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่าวมากกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจํากัดการโอนหุ้นเรื่ องสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทจะดําเนินการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามลําดับการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามที่กําหนดในการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นี ้ หาก ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วน
การถือครอง หุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดําเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
3) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่วา่ ในรูปแบบใดจากบริ ษัท ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดําเนินการใช้ สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจํากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
3.

การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ก) บริ ษัทอาจจะดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ ถ้ าประธานคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าอยู่ใน
วิสยั ที่บริษัทจะดําเนินการได้ เสร็จทันก่อนวันถึงกําหนดการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธินี ้
ข) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิจะต้ องไม่เป็ นการขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่บริษัทจะได้ รับการผ่อนผัน
ค) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิจะต้ องไม่ขดั แย้ งกับข้ อกําหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสํานักงาน หรื อของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังที
้ ่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่
บริษัทได้ รับอนุญาตจากสํานักงานให้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธินี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจะได้ รับการผ่อนผัน
จ) กระบวนการหรื อขันตอนในการดํ
้
าเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณี มีเหตุใ ห้ เกิ ดผลกระทบต่อผู้ถือใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ ทัง้ ในส่วนของราคาการใช้ สิท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิทธิ ที่ ทํ าให้ ผ้ ูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในข้ อ 1.3 เหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามข้ อ 11 (4) (ข)
ตามประกาศ ทจ.34/2551 บริษัทจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติ
4.

การประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยก และ/หรื อการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
ก) บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิหรื อผู้ถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนและรวมกันไม่น้อย

หน้ าที่ 19
กว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกันเข้ าชื่อทํา
หนังสือขอให้ บริ ษัทดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริ ษัทจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีคําขอเป็ นหนังสือให้ บริษัทเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ข) ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทจัดทําหนังสือนัดประชุม
ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สิทธิ ไปแล้ วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวันปิ ด
สมุดทะเบียน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวัน
นัดประชุม) โดยผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริงในการจัดให้ มีการประชุมดังกล่าว
ค) ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนซึ่งมี
สิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ดังกล่าวจะต้ องจัดทํ าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัทกําหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่
ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนของบริ ษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีสว่ นได้ เสียในการ
้
ยงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อ
พิจารณาอันใดซึง่ ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิคนนันออกเสี
นัน้
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
เรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบสําคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ใน
ฐานะเป็ นผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จ) ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จดั ขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เป็ นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานคณะกรรมการหรื อบุคคลที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงชี ้ขาด
ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ
หรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทังหมดของผู
้
้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนจึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 นาที ยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการ
ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ น การเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมการบริ ษัท ให้ นดั ประชุมใหม่ภายใน 14 วันนับจากวัน
กําหนดประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทกุ รายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้จะต้ องมีผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อผู้รับ
มอบฉันทะซึง่ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายจึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้

หน้ าที่ 20
เรี ยกประชุม หรื อในกรณีที่การประชุมซึง่ ขาดองค์ประชุมนี ้เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้ ก่อนขาด
องค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่
ช) มติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยของ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่ ถือโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซงึ่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และได้ ออกเสียงลงคะแนนในมตินนั ้
ซ) มติใดๆ ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทกุ
รายไม่วา่ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม
ฌ) บริ ษัทจะดําเนินการจัดทําและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัท รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้
และให้ ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุม และมติทงหลายกระทํ
ั้
าโดยถูกต้ อง
ญ) ในการประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท และที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษัทมีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คําอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิได้
ฎ) บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อตามมติที่ประชุมกรรมการ
บริ ษัทภายใน 3 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ที่มีประชุมเพื่อลงมติ และบริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ สํานักงาน และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกับที่บริ ษัทแจ้ ง
สํานักงาน และตลาดหลักทรัพย์
5.

กฎหมายที่ใช้ บังคับ
ข้ อกําหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย โดยข้ อกําหนด
สิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกําหนดสิทธินี ้ขัดแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศ
ใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสําคัญ
แสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกําหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
(นายสวิจกั ร์ โลจายะ)
ประธานคณะกรรมการ

แบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
รุ่ นที่ 3 หรือ “EVER-W3

เลขที่...........................................................
แบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 3 หรื อ “EVER-W3”
กําหนดการใช้ สิทธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561, 14 กันยายน 2561, 14 ธันวาคม 2561 และวันที่ 14 มีนาคม 2562
โดยกําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 และครัง้ สุดท้ ายกําหนดตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2562

วันที่ยื่นความจํานง.................................................................

เรี ยน คณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขที่...............................................หมู่ที่............................................................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ตําบล..........................................................เขต/อําเภอ.......................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.........................................เพศ.......................สัญชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ......................................................
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่.............................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท...........................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ใบต่างด้ าว.........................................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว เลขทะเบียนบริษัท.....................................................................................
ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการจองซื ้อ หุ้นสามัญของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิ....................................................................................หน่วย
้ ้ปั ดเศษของหุ้นทิ ้ง
2. จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ.................................................................................................หุ้น (อัตราการใช้ สิทธิเท่ากับ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ: 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท) ทังนี
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชําระในการจองซื ้อ หุ้นสามัญ......................................................................................บาท (...........................................................................................................................................................)
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชําระเงินค่าจองซื ้อ หุ้นสามัญดังกล่าวโดย

 เงินโอน เข้ าบัญชี “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)” ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลบางนา เลขที่บญ
ั ชี 193-6-02432-2
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
 อื่นๆ........................................................................
สัง่ จ่าย “บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)”
เลขที่เช็ค....................................................................ลงวันที่...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................
5. ข้ าพเจ้ าได้ ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และขอรับทอนใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
ส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ..................................................................จํานวนหน่วย.........................................................................หน่วย
รวมจํานวนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ...................................................................................................................................หน่วย
จํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน............................................................................................................................หน่วย
6. วิธีการรับใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท...................................................................................................จํากัด
ผู้ฝากเลขที่................................................นําใบสําคัญแสดงสิทธินนเข้
ั ้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่.................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําใบสําคัญแสดงสิทธินนเข้
ั ้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ า
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามที่อยูท่ ี่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลง
ว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และดําเนินการให้ บริษัท......................................................................................................................จํากัด
ผู้ฝากเลขที่.................................................นําหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อบัญชีซื ้อ ขายหุ้นเลขที่.......................................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นนันเข้
้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับ
ใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซิ ้อหุ้นสามัญจํานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
เรี ยบร้ อย พร้ อมเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริ ษัทภายในกําหนดระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ หรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารให้ ถือว่า
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สิทธิการจองซิ ้อหุ้น
ลงชื่อ................................................................................................ผู้แสดงความจํานง

เลขที่...........................................................
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)........................................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท
จํานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สิทธิ.....................................................................หุ้น รวมเป็ นเงินที่ชําระ............................................................บาท จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน...............................หน่วย
พร้ อมกันนี ้ได้ รับการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดย
 เงินโอน
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
 อื่นๆ......................................................................
เลขที่เช็ค....................................................................ลงวันที่...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................
วิธีการรั บใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรั บทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่...................................บัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่...........................................
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอนนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบสําคัญแสดงสิทธิมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่ าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาํ เนินการดังต่ อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................................บัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่...................................................
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนัน้ ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ......................................................................................
กําหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 และครัง้ สุดท้ ายกําหนดตรงกับวันที่ 14 มีนาคม 2562

รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด *
ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
ผู้ฝากเลขที่
236
242
ผู้ฝากเลขที่
301
302

BROKER
ชื่อบริ ษัท
ผู้ฝากเลขที่
บริ ษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
030
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
032
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
034
บริ ษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
038
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
048
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
050
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
051
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
200
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
211
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
213
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
224
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
225
บริ ษัทหลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
229
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด
230
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จํากัด
244
บริ ษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
247
บริ ษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
248
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
924
บริ ษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
SUB-BROKER
ชื่อบริ ษัท
ผู้ฝากเลขที่
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
243
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด
245
CUSTODIAN
ชื่อบริ ษัท
ผู้ฝากเลขที่
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

303
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
304
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
305
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
308
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
312
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
316
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
320
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
326
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
328
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
* ข้ อมูล ณ. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

330
334
336
337
339
340
343
345
425

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษัท
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เพื่อตราสาร
หนี ้)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จํากัด (มหาชน)
223/96 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2720-7797, 0-2720-7708 โทรสาร: 0-2720-7808
E-mail: everland2222@gmail.com
www.everland.co.th

