
หนา้ 1 

 
- สรุปขอ้สนเทศ - 

           

ลกัษณะ เงือ่นไข และสาระส าคญัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ  

ของบรษิทั เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) รุน่ที ่4 (“EVER-W4”) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1,616,399,635 หน่วย  

จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธ ิ 1,616,399,635 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท)  

การจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุน้สามัญ

เดมิ ต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสทิธ ิกรณีมเีศษของใบส าคัญแสดงสทิธเิหลอืจาก

การค านวณตามอัตราสว่นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธดิังกล่าว ใหต้ัดเศษ

ดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บจัดสรรใบส าคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ (Record Date) ในวนัที ่18 กมุภาพันธ ์2565 

 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธริายใหญ ่ ณ วนัที ่1 เมษายน 2565 

 

ชือ่ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
รอ้ยละของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีย่ ืน่จดทะเบยีนใน

คร ัง้นี ้

1 กลุม่นายสวจิักร ์โลจายะ1 354,546,879 21.93% 

  1.1 นายสวจิักร ์โลจายะ 160,256,233 9.91% 

  1.2 นายจอมทรัพย ์โลจายะ 194,199,680 12.01% 

  1.3 ม.ร.ว.ศศจิฑุาภา วรวรรณ 90,966 0.01% 

2 กลุม่นางดาราณี อตัตะนันทน์1 328,569,588 20.33% 

  2.1นางดาราณี อตัตะนันทน ์ 326,172,919 20.18% 

  2.2น.ส.พมิพฤดา อตัตะนันทน ์ 2,023,337 0.13% 

  2.3น.ส.พชิญดา อตัตะนันทน ์ 336,666 0.02% 

  2.4นายวรัท อตัตะนันทน ์                                     36,666  0.00% 

3 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 61,868,391 3.83% 

4 นายสงคราม ชวีประวตัดิ ารงค ์ 35,444,040 2.19% 

5 นางสาวทองเพยีร แสนสรอ้ย 28,439,033 1.76% 

6 กลุม่นางชืน่ทพิย ์จรีะพรประภา1 20,518,533 1.27% 

  6.1นางชืน่ทพิย ์จรีะพรประภา 18,518,500 1.15% 

  6.2นายศริประเสรฐิ จรีะพรประภา 1,000,033 0.06% 

  6.3นางแพรธดิา จรีะพรประภา 1,000,000 0.06% 

7 กลุม่นายประสงค ์มานะยิง่1 19,066,666 1.18% 

  7.1นายประสงค ์มานะยิง่ 15,000,000 0.93% 

  7.2นางพรพรรณ มานะยิง่ 2,966,666 0.18% 

  7.3น.ส.สชุาร ์มานะยิง่ 1,100,000 0.07% 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 2 

 

ชือ่ จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
รอ้ยละของใบส าคญัแสดง
สทิธทิีย่ ืน่จดทะเบยีนใน

คร ัง้นี ้

8 กลุม่นายเกรยีงศกัดิ ์วงษ์โชตป่ิินทอง1 14,405,400 0.89% 

  8.1นายเกรยีงศกัดิ ์วงษ์โชตป่ิินทอง 10,426,820 0.65% 

  8.2นางสนุยี ์วงษ์โชตป่ิินทอง 3,140,580 0.19% 

  8.3นายวชิา วงษ์โชตป่ิินทอง 670,000 0.04% 

  8.4นายสพุจน ์วงษ์โชตป่ิินทอง 88,000 0.01% 

  8.5น.ส.ทพิยป์ระภา วงษ์โชตป่ิินทอง 80,000 0.00% 

9 นายสมชาย หงสรั์ตนวจิติร 12,999,999 0.80% 

10 นางสาวสมศร ีตัง้ตริวฒัน ์ 12,400,000 0.77% 

รวม 10 ล าดบัแรก 888,258,529 54.95% 

11 อืน่ๆ 728,141,106 45.05% 

รวม   1,616,399,635 100.00% 

หมายเหต ุ: 1. ใหจั้ดกลุม่เพือ่แสดงวา่เป็นกลุม่ผูถ้อืหุน้เดยีวกนั (เชน่ นามสกลุเดยีวกนั) 

 

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 1. วนัก าหนดการใชส้ทิธ ิผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของ 
บรษัิท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากัด (มหาชน) รุ่นที ่4 (EVER-W4) ซึง่ประสงคจ์ะใช ้

สทิธใินการซือ้หุน้สามัญของบรษัิท สามารถใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธไิด ้
ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสทิธทิัง้ส ิน้ 6 ครัง้ในวันที ่ 30 มถิุนายน 2565, 
30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มนีาคม 2566, 30 มถิุนายน 2566 
และวันที ่29 กันยายน 2566 ในกรณีทีว่ันก าหนดการใชส้ทิธติรงกับวันหยุดท า
การ ใหเ้ลือ่นวันก าหนดการใชส้ทิธใินแตล่ะครัง้เป็นวันท าการสดุทา้ยกอ่นหนา้
วนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักลา่ว 

   ทัง้นี้ ไม่มีขอ้ก าหนดใหบ้ริษัทฯ สามารถเรียกใหผู้ถ้ ือหน่วยใชส้ทิธิ
กอ่นก าหนดการใชส้ทิธทิีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

2. ผูถ้ือใบส าคัญแสดงสทิธจิะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้รองรับไม่นอ้ยกว่า                
100 หุน้ หรอืในจ านวนทวคีณูของ100 หุน้ เวน้แต ่

(ก) ในกรณีทีผู่ถ้ ือใบส าคัญแสดงสทิธใินการซือ้หุน้นอ้ยกว่าหรือ
เทา่กบั 100 หุน้ จะตอ้งใชส้ทิธใินการซือ้หุน้ในครัง้เดยีวทัง้จ านวน 
  (ข) ในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธจิะใชส้ทิธใิน
การซือ้หุน้รองรับในจ านวน เท่าใดก็ได ้ โดยอัตราการใชส้ทิธเิทา่กับใบส าคัญ
แสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยตอ่ 1 หุน้ (ในกรณีทีม่เีศษ
ของหุน้สามัญจากการใชส้ทิธ ิใหปั้ดเศษทิง้) เวน้แตจ่ะมกีารปรับสทิธ ิ

3. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิผูถ้ ือใบส าคัญแสดงสทิธทิี่
ประสงคจ์ะใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญของบรษัิท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการ
ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิท ระหวา่งเวลา09.30 -15.30 น. ของทกุวันท า
การของบรษัิทภายในระยะเวลา 5 วันท าการกอ่นวันก าหนดการใชส้ทิธแิตล่ะ
ครัง้ (ตอ่ไปนี้เรยีกว่า “ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ”ิ) ยกเวน้
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย ซึง่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธิ
สามารถแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธภิายใน 15 วัน กอ่นวันก าหนดการใชส้ทิธิ
ครัง้สดุทา้ย (ตอ่ไปนี้เรยีกวา่ “ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธคิรัง้
สดุทา้ย”)  

บรษัิทจะไมม่กีารปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิยกเวน้การใช ้

สทิธคิรัง้สดุทา้ยจะมกีารปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ21 วัน
กอ่นวันครบก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย และตลาดหลักทรัพยจ์ะท าการขึน้
เครื่องหมาย SP (หา้มการซื้อขาย) ล่วงหนา้ 2 วันท าการก่อนวันปิดสมุด
ทะเบยีนพักการโอนใบส าคัญแสดงสทิธจินกระทั่งถึงวันใชส้ทิธิครั ้งสุดทา้ย               
ในกรณีทีว่ันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิวันแรกตรงกับ
วนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ลือ่นวนัปิดสมดุทะเบยีนวนัแรกดงักลา่ว
เป็นวนัท าการกอ่นหนา้  

 



หนา้ 3 

 
บริษัทจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกับวันก าหนดการใชส้ทิธ ิ ระยะเวลาการแจง้
ความจ านงในการใชส้ทิธ ิ อัตราการใชส้ทิธ ิ ราคาทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ พรอ้มทัง้
สถานทีท่ีต่ดิตอ่ในการใชส้ทิธ ิ และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี โดยผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ ใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดง
สทิธทิราบอย่างนอ้ย 5 วันท าการกอ่นระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิ
ในแตล่ะครัง้ ส าหรับการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย บรษัิทจะสง่จดหมายลงทะเบยีนถงึ
ผูถ้ ือใบส าคัญแสดงสทิธติามรายชือ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิณ วนัปิดสมดุทะเบยีนครัง้สดุทา้ยดว้ย 

การปรบัสทิธขิองราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิ   

 บรษัิทจะด าเนนิการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

(หรอืปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธแิทนการปรับอตัราการใชส้ทิธ)ิ เมือ่เกดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี้ ทัง้นี ้

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่รักษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดมิ 

 (ก) เมือ่บรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยก

หุน้ของบรษัิท 

 (ข) เมือ่บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบคุคลใน

วงจ ากดั โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 (ค) เมือ่บรษัิทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลใน

วงจ ากัดโดยทีห่ลักทรัพยนั์น้ใหส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ เป็นตน้ โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับสทิธดิังกลา่วต า่กวา่

รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 (ง) เมือ่บรษัิทจา่ยปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 (จ) เมือ่บรษัิทจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธขิองงบเฉพาะกจิการ หลังหักภาษีเงนิได ้

ของบรษัิทส าหรับการด าเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 (ฉ) ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ใดๆ อนัท าใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิสยีสทิธแิละผลประโยชน์อันพงึได ้โดยทีเ่หตกุารณ์

ใดนัน้ๆ ไมอ่ยูใ่นขอ้ก าหนดตาม (ก) ถงึ (จ) กลา่วขา้งตน้ 

 ในกรณีทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ และการเปลีย่นแปลงอตัราการใชส้ทิธทิีจ่ะซือ้หุน้

สามัญ (หรอืปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสทิธแิทนการปรับอัตราการใชส้ทิธ)ิ รวมทัง้วธิกีารค านวณถงึการเปลีย่นแปลง

ดงักลา่วตามทีร่ะบตุอ่ไปนี ้มไิดท้ าใหผ้ลตอบแทนใดๆ ทีผู่ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธจิะไดรั้บเมือ่

มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธดิอ้ยไปจากเดมิ โดยบรษัิทจะด าเนนิการปรับราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิ(หรอื

ปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสทิธแิทนการปรับอตัราการใชส้ทิธ)ิ ซึง่ยังคงท าใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิดรั้บสทิธใินการ

ซือ้หุน้ทีร่องรับไมด่อ้ยไปกวา่สทิธทิีก่ าหนดในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วขา้งตน้ตามสตูรและวธิกีารค านวณดงัตอ่ไปนี้ 

 (ก) เมือ่บรษัิทมกีารเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท อันเป็นผลมาจากรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

ซึง่การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทนัีบตัง้แตว่นัทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงมูลคา่ทีต่ราไว ้

ของหุน้สามัญของบรษัิท ตามทีป่ระกาศผา่นระบบเผยแพร่ขอ้มลูสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 1. ราคาการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Price 1  =  Price 0 x Par 1 

                       Par 0 

 2. อตัราการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 

             Par 1 

 โดยที ่ Price 1   คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Price 0   คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 



หนา้ 4 

 
  Ratio 1   คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0   คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  Par 1   คอื  มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญหลงัการเปลีย่นแปลง 

  Par 0   คอื  มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญกอ่นการเปลีย่นแปลง 

 (ข) เมือ่บรษัิทเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลใน

วงจ ากดั โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตีัง้แต่วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บ

สทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม ่(วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XR) ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลใน

วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

 “ราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทัง้หมดทีบ่รษัิทจะไดรั้บการเสนอขายหุน้

สามัญ หักดว้ยคา่ใชจ้า่ย (ถา้ม)ี หารดว้ยจ านวนหุน้สามัญทัง้ส ิน้ทีอ่อกใหมใ่นครัง้นัน้ 

 “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” ไดก้ าหนดไวเ้ทา่กับ “ราคาตลาดเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักตอ่หุน้ของหุน้สามัญของ

บรษัิท” ทีม่กีารซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลักทรัพยใ์นระหวา่งระยะเวลา 7 วันท าการ (วันทีหุ่น้สามัญของบรษัิทมกีารซือ้ขาย

ในตลาดหลกัทรัพย)์ ตดิตอ่กนักอ่นวนัทีใ่ชใ้นการค านวณ 

 “วันทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่ไดรั้บสทิธใินการจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ (วัน

แรกทีต่ลาดหลักทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XR) ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Issues) และ/หรอืวัน

แรกของการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีทีเ่ป็นการ

เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

 ในกรณีทีไ่ม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” เนื่องจากหุน้สามัญไม่มกีารซือ้ขายในชว่งเวลา

ดงักลา่ว บรษัิทจะด าเนนิการก าหนดราคายตุธิรรมเพือ่ใชใ้นการค านวณแทน 

 อนึง่ ในกรณีทีม่กีารเสนอขายหุน้สามัญพรอ้มกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขายภายใตเ้งือ่นไขทีต่อ้งจองซือ้ดว้ยกนัใหใ้ช ้

ราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่ แตใ่นกรณีทีก่ารเสนอขายดังกลา่วไม่อยู่ภายใต ้

เงือ่นไขทีจ่ะตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายทีต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามัญมาค านวณการ

เปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

 1. ราคาการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

             [MP x (A+B)] 

 2. อตัราการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Ratio 1  =  Ratio 0 x [(MP x (A+B)] 

       [(A x MP) + BX] 

 โดยที ่ Price 1  คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Price 0  คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 1  คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0  คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  MP  คอื  ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท 

  A คอื  จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดเ้รยีกช าระเต็มมูลคา่แลว้ ณ วันกอ่นปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่

    การจองซือ้หุน้สามัญทีอ่อกใหม่ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืกอ่นวันแรกของการเสนอขาย

    หุน้สามัญทีอ่อกใหมแ่กป่ระชาชนทัว่ไป และ/หรอืกรณีเสนอขายหุน้ใหแ้กบ่คุคลใน 

    วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 



หนา้ 5 

 
  B  คอื  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหม่จากการเสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรือเสนอขายต่อ

    ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

  BX  คอื  จ านวนเงนิทีจ่ะไดรั้บทัง้ส ิน้หลังหักคา่ใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการเสนอขายหุน้สามัญทีอ่อก

    ใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่

    บคุคลในวงจ ากดั 

 (ค) เมือ่บรษัิทเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ใหก้ับผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืประชาชนทั่วไป และ/หรอืบคุคลใน

วงจ ากัด โดยทีห่ลักทรัพยนั์น้ใหส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ เชน่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ

ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ เป็นตน้ โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับสทิธดิังกลา่วต า่กวา่

รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” 

 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิจะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แตว่นัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญไมไ่ดรั้บสทิธิ

ในการซือ้หลักทรัพยใ์ดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการ

เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Issue) และ/หรอืวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยอ์อกใหม่ใดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลง

สภาพเป็นหุน้สามัญหรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กป่ระชาชนทั่วไป และ/หรอืกรณีทีเ่ป็นการ

เสนอขายใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

 “ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามัญทีอ่อกใหม่เพือ่รับรองสทิธ”ิ ค านวณไดจ้ากจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจะไดรั้บจากการขาย

หลักทรัพยท์ีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ หักดว้ยคา่ใชจ้่าย (ถา้ม)ี ทีอ่อกนัน้ รวม

กบัเงนิทีจ่ะไดรั้บจากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญนัน้ ถา้มกีารใชส้ทิธทิัง้หมด หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้ส ิน้ทีต่อ้งออกใหม่เพือ่รองรับ

กบัการใชส้ทิธนัิน้ 

 “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

 “วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมไ่ดรั้บสทิธใินการจองซือ้หลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ใดๆ ที่

ใหส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ ส าหรับกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right 

Issue) และ/หรอืวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพยอ์อกใหมใ่ดๆ ทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญหรอืใหส้ทิธใินการ

ซือ้หุน้สามัญกรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีทีเ่ป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

แลว้แตก่รณี 

1. ราคาการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 

             [MP x (A+B)] 

 2. อตัราการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Ratio 1  =  Ratio 0 x [(MP x (A+B)] 

     [(A x MP) + BX] 

 โดยที ่ Price 1  คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Price 0  คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 1  คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0  คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  MP  คอื  ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท 

A  คอื  จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดเ้รยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ ณ วนักอ่นปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่ 
การจองซือ้หลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ทีม่สีทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการ
ซือ้หุน้สามัญ และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยท์ีอ่อกใหม่ทีม่ีสทิธิ
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญกรณีเสนอขายตอ่ประชาชน
ทัว่ไป และ/หรอืกรณีเสนอขายหุน้ใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดัแลว้แตก่รณี 

B  คอื  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับการใชส้ทิธขิองหลกัทรัพยใ์ดๆทีใ่หส้ทิธทิีจ่ะ 
แปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอืใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญ ตามทีเ่สนอขายใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้เดมิ และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 



หนา้ 6 

 
  BX  คอื  จ านวนเงนิทีจ่ะไดรั้บทัง้ส ิน้หลังหักคา่ใชจ้่าย (ถา้ม)ี จากการออกหลักทรัพยใ์ดๆทีใ่ห ้

    สทิธทิีจ่ะแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรือใหส้ทิธใินการซือ้หุน้สามัญส าหรับการเสนอ

    ขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอืเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่

    บคุคลในวงจ ากัด รวมกับเงนิทีจ่ะไดรั้บจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ หรอื

    ใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญ 

  (ง) เมือ่บรษัิทจ่ายปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามัญใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทการเปลีย่นแปลงราคาการใช ้

สทิธแิละอตัราการใชส้ทิธจิะมผีลบงัคบัทนัทตีัง้แตว่นัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมม่สีทิธรัิบหุน้ปันผล (วนัแรกทีต่ลาดหลักทรัพย์

ขึน้เครือ่งหมาย XD) 

 1. ราคาการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Price 1  =  Price 0 x A 

       (A+B) 

 2. อตัราการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

  Ratio 1  =  Ratio 0 x (A+B) 

             A 

 โดยที ่ Price 1  คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Price 0  คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 1  คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0  คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  A  คอื  จ านวนหุน้สามัญทีไ่ดเ้รยีกช าระเต็มมูลคา่แลว้ ณ วันกอ่นปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่

    สทิธใินการรับหุน้ปันผล 

  B  คอื  จ านวนหุน้สามัญทีอ่อกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามัญปันผล 

 (จ) เมือ่บรษัิทจา่ยเงนิปันผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธขิองงบเฉพาะกจิการ หลังหักภาษีเงนิได ้

ของบรษัิทส าหรับการด าเนนิงานในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

 การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคับทันทตีัง้แตว่ันแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไม่มสีทิธิ

รับเงนิปันผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรัพยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

 อตัรารอ้ยละของเงนิปันผลทีจ่่ายใหก้ับผูถ้อืหุน้ ค านวณโดยน าเงนิปันผลทีจ่่ายออกจรงิจากผลการด าเนนิงานในแต่

ละรอบระยะเวลาบัญช ี หารดว้ยก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิไดข้องผลการด าเนนิงานของรอบระยะเวลาบัญชปีีเดยีวกันโดยที่

เงนิปันผลทีจ่า่ยออกจรงิดงักลา่วใหร้วมถงึเงนิปันผลทีจ่า่ยระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชดีงักลา่วดว้ย 

 “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท” มคีวามหมายเชน่เดยีวกบัรายละเอยีดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

 “วนัทีใ่ชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมไ่ดรั้บสทิธใินเงนิปันผล 

 1. ราคาการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Price 1  =  Price 0 x [MP – (D – R)] 

     MP 

 2. อตัราการใชส้ทิธ ิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี้ 

  Ratio 1  =  Ratio 0 x MP 

    [MP – (D – R)] 

 

 



หนา้ 7 

 
โดยที ่ Price 1  คอื  ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Price 0  คอื  ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 1  คอื  อตัราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

  Ratio 0  คอื  อตัราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง 

  MP  คอื  ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิท 

  D  คอื  เงนิปันผลตอ่หุน้ทีจ่า่ยใหผู้ถ้อืหุน้ 

  R  คอื  เงนิปันผลตอ่หุน้ทีจ่า่ย หากน าก าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 80 มา 

              ค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล 

 (ฉ) ในกรณีทีม่เีหตกุารณ์ใด ๆ อันท าใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบส าคัญแสดงสทิธเิสยีสทิธ ิ และ

ผลประโยชน์ใดๆ อันพงึได ้โดยทีเ่หตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) ใหบ้รษัิทพจิารณาเพือ่ก าหนดการ

เปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธ ิ และ/หรอือัตราการใชส้ทิธใิหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าใหผู้ถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธไิดรั้บ

ผลประโยชน์ดอ้ยไปจากเดมิ โดยใหถ้อืวา่ผลการพจิารณานัน้เป็นทีส่ดุ และใหบ้รษัิทแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ทราบถงึรายละเอยีดดังกลา่วดว้ยภายใน 15 วัน นับจากวันทีเ่กดิ

เหตกุารณ์ทีต่อ้งท าใหป้รับสทิธ ิ

 (ช) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึขอ้ (ฉ) เป็นอสิระตอ่กนัและจะ

ค านวณการเปลีย่นแปลงตามล าดับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กอ่นหลัง ในกรณีทีเ่หตกุารณ์ตา่งๆ เกดิขึน้พรอ้มกัน ใหค้ านวณการ

เปลีย่นแปลงเรยีงล าดบัดงันี ้ขอ้ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ทัง้นี ้ในการค านวณการปรับสทิธขิองเหตกุารณ์ในล าดับใดให ้

ถอืเอาคา่ตวัแปรทีผ่า่นการค านวณการปรับสทิธขิองล าดบักอ่นหนา้ (ถา้ม)ี เป็นตวัแปรกอ่นการเปลีย่นแปลงในการค านวณการ

ปรับสทิธขิองล าดับนัน้ โดยในแตล่ะล าดับครัง้ทีค่ านวณการเปลีย่นแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธเิป็นทศนิยม3 

ต าแหน่ง และอตัราการใชส้ทิธเิป็นทศนยิม 5 ต าแหน่ง 

 (ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึขอ้ (ฉ) จะไม่มกีาร

เปลีย่นแปลงซึง่ท าใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมส่งูขึน้ และ/หรอือตัราการใชส้ทิธลิดลง เวน้แตก่รณีการรวมหุน้ ส าหรับการค านวณ

จ านวนเงนิจากการใชส้ทิธ ิจะค านวณจากราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนยิม 3 ต าแหน่ง) คณูกับจ านวนหุน้

สามัญ (จ านวนหุน้สามัญค านวณไดจ้ากอัตราการใชส้ทิธใิหม่ คณูกับจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีแ่สดงความจ านงการใช ้

สทิธเิมือ่ค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็นเศษหุน้ ใหต้ัดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในกรณีจ านวนเงนิทีค่ านวณไดจ้ากการใชส้ทิธมิี

เศษของบาท ใหต้ดัเศษของบาททิง้ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธจินท าใหร้าคาการใชส้ทิธใิหมม่รีาคาต า่

กวา่มูลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิท ใหใ้ชร้าคาการใชส้ทิธใิหม่ดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีทีก่ฎหมายหา้มมใิหบ้รษัิท

ออกหุน้ต า่กวา่ มูลคา่ทีต่ราไว ้ ใหใ้ชมู้ลคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามัญของบรษัิทเป็นราคาการใชส้ทิธใิหม่ สว่นอัตราการใชส้ทิธิ

ใหมใ่หใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธทิีค่ านวณไดต้ามสตูรในขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) ตอ่ไปแลว้แตก่รณี 

 (ฌ) การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธติามขอ้ (ก) ถงึ (ฉ) บรษัิทจะด าเนนิการแจง้ผลการ

เปลีย่นแปลงโดยบอกถงึรายละเอยีดวธิกีารค านวณและเหตผุลทีต่อ้งมกีารเปลีย่นแปลงดังกลา่วตอ่ผูถ้อืใบส าคัญแสดงสทิธิ

และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลสือ่อเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ บรษัิทจดทะเบยีน

จะแจง้การปรับอตัราและราคาของใบแสดงสทิธทินัทหีรอืกอ่นวนัทอีตัราหรอืราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพมผีลบงัคบั 

 (ญ) บรษัิทจะไม่แกไ้ขเปลีย่นแปลงราคาและอัตราการใชส้ทิธเิวน้แต่จะมีการปรับสทิธติามเงือ่นไขการปรับสทิธ ิ

รวมทัง้จะไมข่ยายอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธแิละไมเ่รยีกใชส้ทิธแิปลงสภาพกอ่นก าหนด 

 (ฎ) บรษัิทอาจท าการปรับราคาการใชส้ทิธคิวบคู่กับการออกใบส าคัญแสดงสทิธใิหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช ้

สทิธก็ิได ้ทัง้นี้ หากบรษัิทตอ้งออกหุน้รองรับเพิม่เตมิ บรษัิทตอ้งยืน่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีอ่นุมัตใิหอ้อกหุน้รองรับการปรับ

สทิธนัิน้อยา่งเพยีงพอตอ่ส านักงานก.ล.ต.กอ่นการปรับสทิธ ิจงึจะถอืวา่บรษัิทไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 
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ระยะเวลาหา้มจ าหนา่ยหุน้ (ถา้ม)ี  ไมม่ ี

อืน่ ๆ ทีส่ าคญั (ถา้ม)ี  ไมม่ ี  

ทีป่รกึษาทางการเงนิ (ถา้ม)ี  ไมม่ ี  

จดัท าโดย บรษัิท เอเวอรแ์ลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

ลงชือ่... .................................................. 
(นายสวจิักร ์โลจายะ) 
ประธานกรรมการ 


