ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4)

หน้ าที่ 1
ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยสิทธิและหน้ ำที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 4 (EVER-W4)
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 4 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”
หรื อ “EVER-W4”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้ องผูกพันตามข้ อกาหนดสิทธิ ฉบับนี ้ทุกประการ และให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้
รับทราบและเข้ าใจข้ อกาหนดต่างๆ ในข้ อกาหนดสิทธิเป็ นอย่างดีแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะจัดให้ มีการเก็บรักษา
สาเนาข้ อกาหนดสิทธิ ไว้ ณ สานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสาเนา
ข้ อกาหนดสิทธิได้ ในวันและเวลาทาการของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิใ นครัง้ นี ้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 รายละเอียดดังนี ้
“คาจากัดความ”
คาและข้ อความต่างๆทีใ่ ช้ อยูใ่ นข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้ให้ มีความหมายดังต่อไปนี ้
“ข้ อกาหนดสิทธิ”
หมายถึง ข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดง สิทธิ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์
จากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4)
“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท
เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลีย่ นมือได้ รุ่นที่
4 (EVER-W4) หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
“ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง ใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้ โดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
“นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
“บริ ษัท” หรื อ “ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ” หมายถึง บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
“สานักงาน ก.ล.ต.” หรื อ “สานักงาน”
หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”
หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ”
หมายถึง สมุดทะเบียนหรื อแหล่งข้ อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่นชื่อและที่อยู่ของผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ การโอน การจานา การอายัดการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ”
หมายถึง วันที่ 1 เมษายน 2565
“วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”
หมายถึง วันที่ 29 กันยายน 2566

หน้ าที่ 2
1.

รำยละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ
บริ ษัทรุ่นที่ 4 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “EVER-W4”) ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ซึ่งได้ แก่วนั ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2565 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในอัตรา 3
หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน โดยมีรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี ้
1.1

ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
รุ่นที่ 4 ("ใบสาคัญแสดงสิทธิ" หรื อ "EVER-W4")
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
: 1,618,261,515 หน่วย (หนึง่ พันหกร้ อยสิบแปดล้ านสองแสนหกหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยสิบ
ห้ าหน่วย)
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสาคัญ : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ เอเวอร์ แลนด์ (EVER) จานวน 1,618,261,515 หุ้น (มูลค่าที่ตรา
แสดงสิทธิ
ไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ รวมทัง้ หุ้ นสามัญ ที่ อ อกใหม่ เ พิ่ ม เติ ม ในกรณี ที่ มี ก ารปรั บ สิ ท ธิ ภ ายใต้
ข้ อกาหนดสิทธิ

ราคาต่อหน่วย
วิธีการจัดสรร

* วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ
= [(จานวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครัง้ นี ้) + (จานวนหุ้นรองรับwarrant ที่
เสนอขายในครัง้ อื่น ซึง่ ไม่รวมหุ้นที่จดั ไว้ รองรับ ESOP-warrant)] / (จานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ รวมจานวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริ ษัทจะเสนอ
ขายควบคูก่ บั warrant ในครัง้ นี ้)
= [1,618,261,515 ] หุ้น / (3,884,784,546) หุ้น
= ร้ อยละ 42
: 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ กรณี มี เศษของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เหลือจากการค านวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน โดย
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ
(Record Date) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

หน้ าที่ 3
อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันครบอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

:
:
:

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

วันที่ใช้ สทิ ธิครัง้ แรก
วันที่ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

:

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่ กิด
จากการใช้ สทิ ธิ

:

การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

:

:

:

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น
(เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
1 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)
1 เมษายน 2565
30 กันยายน 2566 (กาหนดให้ เป็ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย)
เนื่องจากวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็ นวันหยุดทาการ จึงเลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ ายเป็ นวันทาการก่อนหน้ าเป็ นวันที่ 29 กันยายน 2566
1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ แรก
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ตลอดอายุ ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั ้ สิ ้น 6 ครัง้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565,
30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 29 กันยายน
2565
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สิทธิใน
แต่ละครัง้ เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
30 มิถนุ ายน 2565
29 กันยายน 2566
ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิใน
แต่ละครัง้ เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู)่
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ นุ สามัญของบริษัทมี
การซื ้อขายอยู)่
บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุ้น หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
หุ้นที่คานวณได้ ตามวิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรื อราคา
ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ ระบุไว้
ในข้ อกาหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
กาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คานวณ
ตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดง

หน้ าที่ 4
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ต่อ)

:

เงื่อนไขอื่นๆ

:

สิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั ้ และเป็ นวิธีการคานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
4. เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทัง้ หมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ ที่
ร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลแล้ ว
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ม้ อบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจ และ/หรื อ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอานาจ
มอบหมายเป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับ
หรื อการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิ และราคาใช้ สทิ ธิ
ให้ ประธานกรรมการ และ/หรื อบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจใน
การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวม
ถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการได้ รับจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ, การกาหนดวันออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ การกาหนด
วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนือ่ งกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออก
เนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ตอ่ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

:
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น :
1. ด้ ำนกำรลดลงของสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
สามารถ แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมใช้ สทิ ธิจองหุ้นเพิ่มทุนและใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn]
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo = จานวนหุ้นทีม่ ีอยูเ่ ดิม
3,884,784,546 หุ้น
Qr = จานวนหุ้นทีเ่ พิ่มขึ ้นจากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวงจากัด
970,000,000 หุ้น
Qw1 = จานวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
1,618,261,515 หุ้น
Qn = จานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
งเพิ่มทุน
6,473,046,061 หุ้น
เนื่องจากเป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนัน้ จึง
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
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กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1-(Qo/Qn)
มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
Qo = จานวนหุ้นทีม่ ีอยุเ่ ดิม
3,884,784,546 หุ้น
Qw1 = จานวนหุ้นใหม่ที่รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4
1,618,261,515 หุ้น
Qn
จานวนหุ้นรวมทังหมดหลั
้
งเพิ่มทุน
5,503,046,061หุ้น

ผลกระทบด้ าน Control Dilution

กรณีที่ 1
0%

กรณีที่ 2
29.41%

ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้น เดิม ใช้ สิทธิ จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนและใช้ สิทธิ แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญรุ่ นที่ 4 ไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมไม่ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนและไม่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญรุ่นที่ 4 จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้ อยละ 29.41
2. ด้ ำนกำรลดลงของส่ วนแบ่ งกำไร (Earnings Dilution)
กรณี มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มจานวน
สูตรการคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไร = (EPS0-EPSn) / EPS0
EPSo = กาไรสุทธิ / Q0
EPSn = กาไรสุทธิ / Qn
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสิ ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริ ษัทมีผลขาดทุน ดังนัน้ จึงไม่สามารถคานวนการลดลงของ
ส่วนแบ่งกาไรได้
3. ด้ ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
สามารถ แบ่งออกได้ เป็ น 2 กรณี ดังต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจานวน
กรณีที่ 2 มีการจัดสรรเพิ่มทุนครบเต็มตามจานวน และ มีการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 4 ครบ
ตามจานวน
สูตรการคานวณการลดลงของราคา = (Po - Pn) / Po
Po = ราคาตลาดปั จจุบนั
Pr = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
Pn = ราคาตลาดหลังเพิ่มทุน
= ((Qo*Po)+(Qn*Pr))/(Qo+Qn)
โดยที่ Qn แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1 = Qo+Qr
กรณีที่ 2 = Qo+Qr+Qw1
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ในการคานวณได้ แทนที่ราคาตลาดในสูตรด้ วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติ
อนุมตั ิที่เท่ากับ 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมตั ิ ดังนันจึ
้ งไม่มีการลดลงของราคา(Price Dilution) แต่อย่างใด
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

กำรใช้ สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้ สิทธิ
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 4 (EVER-W4) ซึ่งประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ตลอดอายุ ของใบสาคัญแสดงสิทธิทงสิ
ั ้ ้น 6 ครัง้ ในวันที่
30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวันที่
29 กันยายน 2566 (วันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย) ในกรณีที่วนั กาหนดสิทธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.2.5 ระหว่างเวลา 09.30 -15.30 น. ของทุกวันทาการของบริ ษัท
ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนง
ในกำรใช้ สิทธิ”) ยกเว้ นระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย”)
บริ ษัทจะไม่มีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายจะมีการปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันครบกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย และตลาดหลักทรัพย์
จะทาการขึ ้นเครื่ องหมาย SP (ห้ ามการซื ้อขาย) ล่วงหน้ า 2 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญ
แสดงสิทธิจนกระทัง่ ถึงวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ในกรณีที่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิวนั แรกตรง
กับวันหยุดทาการของตลาดหลักทรัพย์ ให้ เลือ่ นวันปิ ดสมุดทะเบียนวันแรกดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้ า
บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับ วันกาหนดการใช้ สิทธิ ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
อัตราการใช้ สิทธิ ราคาที่จะซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมทังสถานที
้
่ที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ามี)
โดยผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้ อย 5
วันทาการก่อนระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ในแต่ละครัง้ สาหรับการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วัน
ปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ ายด้ วย
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
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นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะต้ องประกอบด้ วยชื่อนามสกุลจริ ง สัญชาติ ที่อยู่ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องที่บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะกาหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้ อมูลที่
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงหรื อข้ อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกใน
สมุดทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขข้ อผิดพลาดดังกล่าวต่อไป
บริ ษัทสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยจะส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทได้ แต่งตังตั
้ วแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ตัวแทน
รั บแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ”) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้ สิทธิ
แจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ ดังนี ้
บริ ษัท สานักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชยั ไทยแลนด์ จากัด
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
: 223/96 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนน สรรพาวุธ
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
: 02 720-7797, 02-720-7708
โทรสาร
: 02 720 7808
E:mail
: info@everland.co.th
ผู้ประสานงาน
: คุณรวินท์นิภา แสงพันธุ์/คุณอนุชยั วังเจริ ญไพศาล/คุณกรกรมล หลวงวิรัญ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้
ที่บริ ษัทหรื อตัวแทนรับแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หรื อระยะเวลาแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
1.2.5 ขันตอนการใช้
้
สทิ ธิ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท โดยจะต้ องแจ้ งความ
จานงในการใช้ สทิ ธิตามระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สิทธิตามที่ระบุข้างต้ น ในกรณีที่ใบสาคัญแสดงสิทธิอยู่
ในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้ สิทธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อเพื่อให้ ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อ
บริ ษัทหลักทรั พย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตนและบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะ
ดาเนินการแจ้ งกับศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรั บ
นาไปใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญกับบริ ษัท เพื่อดาเนินการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนย์ ฝาก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์” ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ต้องใช้ สทิ ธิต้องแจ้ งความจานงและกรอกแบบ
คาขอเพื่ อขอถอนใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรั พ ย์ กาหนดโดยยื่น ต่อศูนย์ ฝากหลัก ทรั พย์ เพื่ อขอถอน
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ จ าก “บัญ ชี บริ ษั ทผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ” โดยศูนย์ รั บฝากหลักทรั พย์ จ ะด าเนิ น การออกใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
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ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิ โดยยื่นเอกสารแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิดงั นี ้
ก) แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง ชัดเจน และครบถ้ วนทุก
รายการ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ข) ใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง หรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ
และหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับใบสาคัญแสดงสิทธิ ฉบับใหม่สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี)
ค) ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นจะต้ องชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่
จ่ายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการนับจากวันที่
แจ้ งความจานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด
(มหำชน)” (Everland Public Company Limited) หรื อ
โอนเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)” (Everland
Public Company Limited) บัญชีเลขที่ 180-0-09959-2 ประเภทออมทรั พย์ ธนำคำรกรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) สำขำถนนสรรพำวุธ พร้ อมนาส่งสาเนาใบนาฝากเงิน
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้
หากเรี ยกเก็บไม่ได้ ด้วยเหตุผลใดๆ ที่มิได้ เกิดจากบริ ษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิก และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะ
ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิ ในครัง้ สุดท้ าย บริ ษัทจะถือว่า
ใบสาคัญแสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ง) หลักฐานประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญ
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลข
บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์
จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้เยาว์
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
2) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว: สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
3) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ
สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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4) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาเอกสารการจดทะเบียนที่รับรองโดย Notary Public
ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้ สิทธิ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คลนันและประทั
้
บตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) และสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
จ) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นผู้รับผิ ดชอบค่าอากรแสตมป์หรื อภาษี อื่น
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรื อข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับในการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวนเต็ม
เท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ
1 หุ้น โดยมีราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่มีการปรับสิทธิตามข้ อ 1.3 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะเป็ นผู้รับภาระอากรแสตมป์ที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ซื ้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สทิ ธิที่ถืออยู่ได้ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนก็ได้ สาหรับ ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย จะถือว่าไม่ประสงค์ใ ช้ สทิ ธิและสิ ้นสภาพโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมือ่ มีการใช้ สทิ ธิ จะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธินนโดย
ั้
บริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
คูณด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิแล้ วทาให้ มีเศษเหลืออยู่จากการ
คานวณดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สิทธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระไม่
ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้
ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ องผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง ภายใน
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ทาการ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดย
ไม่มีการใช้ สทิ ธิ และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับพร้ อมใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิชาระจานวนเงินในการใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน บริ ษัทมี
สิทธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้
ก) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สิทธิซึ่งบริ ษัท
ได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้ หรื อ
ข) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้
สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนใน
การใช้ สทิ ธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มี
การใช้ สทิ ธิ
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1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

ในกรณีตามข้ อ ข) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิซึ่ง
บริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิโดยไม่มีดอกเบี ้ย
ในกรณีตามข้ อ ก) บริ ษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือในกรณี
ที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สิทธิ เพียงบางส่วน คืนให้ กับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ย อย่างไรก็ดี ใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่มีการใช้ สิทธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ สิทธิต่อไปจนถึงวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
การแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดง
สิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้ สทิ ธิได้
เมื่อพ้ นกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
นันๆ
้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนมากกว่า
จานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ หากใบสาคัญแสดงสิทธินนอยู
ั ้ ใ่ นระบบใบหุ้น บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดย
มีจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ภายหลังจากหักใบสาคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญไปแล้ ว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้ สิทธินนๆ
ั ้ และจะทาการ
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิใบเก่า
บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สาหรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทได้ รับชาระค่าหุ้นครบตามจานวนที่มีการใช้ สิทธิแต่
ละครัง้ และบริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สิทธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันหุ
้ ้ นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการ
ใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อนหน้ าแล้ วทุก
ประการนับตังแต่
้ วนั ที่มีการจดแจ้ งชื่อของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ กับกระทรวง
พาณิชย์แล้ ว และบริ ษัทจะดาเนินการยื่นขอนาหุ้นที่ออกใหม่ดงั กล่าวเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โดยเร็ วที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องไม่เกินกว่า30 วันนับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ถึงแม้ วา่ จะมีห้ นุ สามัญเพียงพอก็ตาม เช่น ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิต่างด้ าวที่ไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้ เพราะถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับบริ ษัท
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1.2.14 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญออกใหม่จะใช้ ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจานงการใช้ สิทธิ โดยบริ ษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่อยูท่ ี่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดง
ความจานงการใช้ สทิ ธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิแต่ละ
ครัง้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ลว่ งหน้ าให้ บริ ษัทเก็บใบหุ้นสามัญนันไว้
้ ที่บริ ษัท
เพื่อให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อตัวแทนมารับไปด้ วยตนเองก็ได้ โดยจะต้ องดาเนินการตามที่ทางบริ ษัทกาหนด
บริ ษัทอาจออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) หากบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้
ใบหุ้น บริ ษัทจะดาเนินการเมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ ระบุชื่อและบัญชี ของบริ ษัทสมาชิ กของศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์โดยถูกต้ องในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิ และบริ ษัทจะส่งมอบหุ้นสามัญผ่านบัญชีฝากหลักทรัพย์
ภายใน 15 วันนับจากวันใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้
1.2.15 ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องใช้ สทิ ธิ ในการซื ้อหุ้นรองรับไม่น้อยกว่า 100 หุ้น หรื อในจานวนทวีคณ
ู ของ100 หุ้น
เว้ นแต่
(ก) ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 หุ้น จะต้ องใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้น
ในครัง้ เดียวทังจ
้ านวน
(ข) ในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นรองรับในจานวน เท่าใดก็ได้
โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามัญจากการใช้ สทิ ธิ ให้ ปัดเศษทิ ้ง) เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
1.3

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ) เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
(ก) เมื่อบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยก
หุ้นของบริ ษัท
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถื อหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด
โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจากัดโดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เป็ นต้ น โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิ ของงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษี เงินได้
ของบริ ษัทสาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อนั พึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด
นันๆ
้ ไม่อยูใ่ นข้ อกาหนดตาม (ก) ถึง (จ) กล่าวข้ างต้ น
ในกรณีที่จะเกิดการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ และการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ (หรื อปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ) รวมทังวิ
้ ธีการคานวณถึงการเปลี่ยนแปลง
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ดังกล่าวตามที่ระบุตอ่ ไปนี ้ มิได้ ทาให้ ผลตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมี
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยบริ ษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ (หรื อ
ปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิ ) ซึง่ ยังคงทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับสิทธิในการซื ้อ
หุ้นที่รองรับไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่กาหนดในกรณีตา่ งๆ ดังกล่าวข้ างต้ นตามสูตรและวิธีการคานวณดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น ซึ่ง
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x Par 1
Par 0
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x Par 0
Par 1
โดยที่ Price 1
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0
คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0
คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Par 1
คือ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญหลังการเปลีย่ นแปลง
Par 0
คือ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญก่อนการเปลีย่ นแปลง
(ข) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด
โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับ
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี
“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ” คานวณได้ จากจานวนเงินทังหมดที
้
่บริ ษัทจะได้ รับการเสนอขายหุ้น
สามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” ได้ กาหนดไว้ เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของ
บริ ษัท” ที่มีการซื ้อขายทังหมดในตลาดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทาการ (วันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในการคานวณ
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XR) สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรื อวันแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขาย
ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื ้อขายในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริ ษัทจะดาเนินการกาหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ ในการคานวณแทน
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อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้ อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขายภายใต้ เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกันให้ ใช้
ราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญมาคานวณการ
เปลีย่ นแปลงเท่านัน้
1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A+B)]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [(MP x (A+B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
A
คือ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
การจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีเสนอขายหุ้นให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด แล้ วแต่กรณี
B
คือ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
BX
คือ
จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้นหลังหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด
(ค) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลใน
วงจากัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ เป็ นต้ น โดยราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าวต่ากว่าร้ อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญไม่ได้ รับสิทธิ
ในการซื ้อหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญหรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
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“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิ ” คานวณได้ จากจานวนเงินที่บริ ษัทจะได้ รับจากการขาย
หลักทรัพย์ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ หักด้ วยค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ที่ออกนัน้ รวมกับ
เงินที่จะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญนัน้ ถ้ ามีการใช้ สทิ ธิทงหมด
ั้
หารด้ วยจานวนหุ้นทังสิ
้ ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับ
การใช้ สทิ ธินนั ้
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในการจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ สาหรับกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right
Issue) และ/หรื อวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญหรื อให้ สทิ ธิในการซื ้อ
หุ้นสามัญกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นการเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจากัด แล้ วแต่กรณี
1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [(A x MP) + BX]
[MP x (A+B)]
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x [(MP x (A+B)]
[(A x MP) + BX]
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
MP
คือ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท
A
คือ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ 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 คลในวงจากัดแล้ วแต่กรณี
B
คือ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของหลักทรัพย์ใดๆที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลง
สภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด
แล้ วแต่กรณี
BX
คือ
จานวนเงินที่จะได้ รับทังสิ
้ ้นหลังหักค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อให้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญสาหรับการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจากัด รวมกับเงินที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
(ง) เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
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การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ูซื ้อหุ้นสามัญจะไม่มี
สิทธิรับหุ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)

1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x A
(A+B)
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x (A+B)
A
โดยที่ Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Ratio 0 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
A
คือ
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ เรี ยกชาระเต็มมูลค่าแล้ ว ณ วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการรับหุ้นปั นผล
B
คือ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปั นผล
(จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้
ของบริ ษัทสาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
การเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั ้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสทิ ธิรับ
เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมาย XD)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผลที่จา่ ยให้ กบั ผู้ถือหุ้น คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริ งจากผลการดาเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้ วยกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกันโดยทีเ่ งิน
ปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้ รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวด้ วย
“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้ อ (ข) ข้ างต้ น
“วันที่ใช้ ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงินปั นผล

โดยที่

1. ราคาการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Price 1 =
Price 0 x [MP – (D – R)]
MP
2. อัตราการใช้ สทิ ธิ จะเปลีย่ นแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio 1 =
Ratio 0 x MP
[MP – (D – R)]
Price 1 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
Price 0 คือ
ราคาการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
Ratio 1 คือ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลีย่ นแปลง
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Ratio 0
MP
D
R

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการเปลีย่ นแปลง
ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่าย หากนากาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 80 มา
คานวณจากจานวนหุ้นทังหมดที
้
ม่ ีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล
(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ใด ๆ อันทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิ และ
ผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นันไม่
้ ได้ กาหนดอยู่ในข้ อ (ก) ถึง (จ) ให้ บริ ษัทพิจารณาเพื่อกาหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ ใหม่อย่างเป็ นธรรม และไม่ทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ ถือว่าผลการพิจารณานันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้ วยภายใน 15 วัน นับจากวันที่เกิด
เหตุการณ์ที่ต้องทาให้ ปรับสิทธิ
(ช) การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) เป็ นอิสระต่อกันและจะ
คานวณการเปลี่ยนแปลงตามลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นก่อนหลัง ในกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คานวณการ
เปลี่ยนแปลงเรี ยงลาดับดังนี ้ ข้ อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ทังนี
้ ้ ในการคานวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลาดับใดให้
ถือเอาค่าตัวแปรที่ผา่ นการคานวณการปรับสิทธิของลาดับก่อนหน้ า (ถ้ ามี) เป็ นตัวแปรก่อนการเปลีย่ นแปลงในการคานวณการ
ปรับสิทธิ ของลาดับนัน้ โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่คานวณการเปลี่ยนแปลง ให้ คงสภาพของราคาการใช้ สิทธิ เป็ นทศนิยม3
ตาแหน่ง และอัตราการใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง
(ซ) การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามข้ อ (ก) ถึงข้ อ (ฉ) จะไม่มีการเปลีย่ นแปลง
ซึง่ ทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น สาหรับการคานวณจานวนเงินจาก
การใช้ สทิ ธิ จะคานวณจากราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวน
หุ้นสามัญคานวณได้ จากอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงการใช้ สิทธิเมื่อคานวณได้
จานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ในกรณีจานวนเงินที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิมีเศษของบาท ให้ ตดั เศษ
ของบาททิ ้งทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิจนทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่มีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
สามัญของบริ ษัท ให้ ใช้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ดงั กล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมายห้ ามมิให้ บริ ษัทออกหุ้นต่ากว่า มูลค่าที่ตราไว้
ให้ ใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นราคาการใช้ สทิ ธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ให้ ใช้ อตั ราการใช้ สทิ ธิที่คานวณ
ได้ ตามสูตรในข้ อ 1.3 (ก) ถึง (ฉ) ต่อไปแล้ วแต่กรณี
(ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิตามข้ อ (ก) ถึง (ฉ) บริ ษัทจะดาเนินการแจ้ งผลการ
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคานวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจดทะเบียน
จะแจ้ งการปรับอัตราและราคาของใบแสดงสิทธิทนั ทีหรื อก่อนวันทีอตั ราหรื อราคาใช้ สทิ ธิแปลงสภาพมีผลบังคับ
(ญ) บริ ษัทจะไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้ สิทธิ เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรั บสิทธิ
รวมทังจะไม่
้
ขยายอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ และไม่เรี ยกใช้ สทิ ธิแปลงสภาพก่อนกาหนด
(ฎ) บริ ษัทอาจทาการปรับราคาการใช้ สิทธิควบคู่กับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้
สิทธิก็ได้ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทต้ องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริ ษัทต้ องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิให้ ออกหุ้นรองรับการปรับสิ ทธิ
นันอย่
้ างเพียงพอต่อสานักงานก.ล.ต.ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นรองรับ
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กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย กรณีท่ บี ริษัทไม่ สำมำรถจัดให้ มีห้ นุ เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดดังนี ้
ก) บริ ษัทจะชดใช้ ค่าเสียหายให้ เฉพาะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สิทธิในวันกาหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริ ษัทไม่สามารถจัดให้ มีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ อย่างเพียงพอ ยกเว้ น
กรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อจากัดการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามหัวข้ อ 2
ข) การชดใช้ คา่ เสียหายตามข้ อ ก) บริ ษัทจะชาระให้ เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วันทาการนับจากวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมาแจ้ งความจานงที่จะใช้ สทิ ธิ
ค) การคานวณค่าเสียหายที่บริ ษัทจะชดใช้ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ อ ก) มีสตู รการคานวณดังนี ้
ค่าเสียหายต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ากับ B x [MP – EP] โดยที่
B
คือ จานวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้ มี และ/หรื อเพิ่มขึ ้นได้ ตามอัตราการใช้ สทิ ธิทเี่ ปลีย่ นแปลง
เพิ่มขึ ้นต่อ 1 หน่วย
MP
คือ ราคาเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทาการติดต่อกันก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ซึง่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ
EP
คือ ราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ หาก
มีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สทิ ธิ
1.5

สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ อี ยู่ระหว่ ำงวันที่ผ้ ถู อื ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ
สถานภาพของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ แสดงความจานงใช้ สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์ จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วอัน
เนื่องมาจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงความจานงใช้ สิทธิ และสถานภาพจะสิ ้นสุดลงในวันที่กระทรวง
พาณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วอันเนื่องมาจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ข้ างต้ นแล้ ว
ในกรณีที่บริ ษัทมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิในช่วงที่บริ ษัทยังไม่ได้ นาหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ทาการใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริ ษัทจะดาเนินการออกหุ้น
สามัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตามจานวนที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับหากราคาที่ได้ ปรับใหม่นัน้ มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจ
ได้ รับช้ ากว่าหุ้นสามัญที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้ แต่ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ
1.6

สถำนะของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
สิทธิ ของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จะมีสิทธิ และสภาพเหมือนหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว รวมทังสิ
้ ทธิในการรับเงินปั นผลหรื อประโยชน์อื่นใดที่บริ ษัทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ทังนี
้ ้ นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว
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1.7

วิธีกำรส่ งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายกับบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทจะออกใบสาคัญแสดง
สิทธิและมอบหมายให้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการ
จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อ และทีอ่ ยูท่ ี่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว
- ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซื ้อขายกับบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทจะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
และมอบหมายให้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรร
โดยการโอนใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทันที โดยระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีนี ้ ผู้ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิของบริ ษัทสามารถทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
1.8

มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกหุ้นเพื่อรับรองการใช้
สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีวาระที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 4,855,983,908บาท เป็ น 3,884,784,546บาทโดยการ
ตัดหุ้นสามัญ ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย ซึง่ เป็ นหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวนทังสิ
้ ้น 971,199,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 2,588,261,515 บาท โดยออกหุ้นสามัญจานวน
2,588,261,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 3,884,784,546 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จานวน 6,473,046,061 บาท
 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 4 ("ใบสาคัญแสดงสิทธิ "หรื อ"
EVER-W4") จานวนไม่เกิน 1,618,261,515 หน่วย ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้น
สามัญเดิม 3 หุ้นต่อ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (3 : 1)
 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้ แก่
นางดาราณี อัตตะนันทน์ จานวน 970,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุ นไม่ เกิ น 1,618,261,515 หุ้ น เพื่ อรองรั บการใช้ สิ ทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื อ้ หุ้นสามัญของ
บริ ษั ท เอเวอร์ แลนด์ จ ากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้ น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิสาหรับการซื ้อหุ้นสามัญ (อัตราส่วน 3:1)
1.9

จำนวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จดั สรรไว้ ครัง้ อื่น
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1,618,261,515 หุ้น
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กำรดำเนินกำรหำกมีห้ นุ สำมัญที่เหลือจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หากไม่มีการใช้ สทิ ธิไม่วา่ ด้ วยเหตุอนั ใดอันเป็ นผลให้ มีห้ นุ สามัญที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ดัง กล่าวเหลือ อยู่ ให้ อ ยู่ใ นดุลยพิ นิ จของประธานคณะกรรมการ และ/หรื อ บุค คลที่ได้ รั บมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการบริ ษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร
1.11

รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้ : 1,618,261,515 หุ้น
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ EVER-W4
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น

: 1.00 บาท

ราคาการใช้ สทิ ธิ

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

หุ้นที่เสนอขายคิดเป็ นร้ อยละ

: ร้ อยละ 42 ของจานวนหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ วก่อนการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 3,884,784,546 หุ้น ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2564 (ไม่ร วมหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ที่ได้ รับ อนุมัติจ ากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 ในครัง้ นี ้)

1.12

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเข้ าซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ ายของระยะเวลาการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้
หุ้นสามัญดังกล่าว สามารถซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท
2.

ข้ อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิ
บริ ษัทไม่มีข้อจากัดในการโอนใดๆ เว้ นแต่ข้อจากัดการโอนอันสืบเนื่องมาจากข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยเรื่ อง
อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1) บริ ษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยที่จะทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้น
ของคนที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยมากกว่าร้ อยละ 30 ตามที่ระบุในข้ อบังคับหรื อตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ ไขในข้ อบังคับในอนาคต
2) หากข้ อจากัดการโอนดังกล่าวข้ างต้ นมีผลทาให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่
สัญชาติไทยซึ่งได้ ใช้ สิทธิตามวิธีการใช้ สิทธิ ดงั ที่กล่าวมาแล้ วโดยครบถ้ วน ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้ ง
ความจานงการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน บริ ษัทจะอนุญาตให้ ดาเนินการใช้ สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขดั ต่อ
ข้ อจากัดข้ างต้ น โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) ให้ บริ ษัทคืนใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้ สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14
วันนับแต่วนั ใช้ สทิ ธิในครัง้ นันๆ
้

หน้ าที่ 20
(ข) ให้ บริ ษัทเป็ นผู้ถือใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ และ
เงินตามจานวนการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สั ญชาติไทย
ได้ ยื่นความจานงการใช้ สิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ใช้ สิทธิเอาไว้ ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อดาเนินการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ มีการใช้ สิทธิ ทงจ
ั ้ านวนหรื อบางส่วน เมื่อการเข้ าถือหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวไม่ขดั ต่อข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะต้ องแสดงความจานงที่จะให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ (ก) หรื อ(ข)
ข้ างต้ น โดยระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ ณ วันแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริ ษัทจะอนุญาตให้ มีการดาเนินการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ รับการใช้ สิทธิ บางส่วนหรื อ
ทังหมดในวั
้
นใช้ สทิ ธิวนั แรกที่สามารถกระทาได้ โดยที่ไม่ขดั ต่อข้ อจากัด อย่างไรก็ดี หากมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้
สิทธิ ณ วันใช้ สิทธิดงั กล่าวมากกว่าจานวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้ ซื ้อได้ โดยไม่ขดั ต่อข้ อจากัดการโอนหุ้นเรื่ องสัดส่วนการถือ
ครองหุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย บริ ษัทจะดาเนินการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยตามลาดับการแจ้ งความจานงการใช้ สทิ ธิที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ตามที่กาหนดในการใช้ สิทธิ
ในครัง้ นี ้ หาก ณ วันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไม่สามารถใช้ สิทธิได้ เนื่องจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วน
การถือครอง หุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่
มิใช่สญ
ั ชาติไทยดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริ ษัท และบริ ษัทจะไม่ดาเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
3) ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะไม่ได้ รับการชดเชยไม่วา่ ในรูปแบบใดจากบริ ษัท ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนินการใช้ สทิ ธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้ อจากัดเรื่ องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
3.

กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ก) บริ ษัทอาจจะดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ ถ้ าประธานคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าอยู่ใน
วิสยั ที่บริ ษัทจะดาเนินการได้ เสร็ จทันก่อนวันถึงกาหนดการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธินี ้
ข) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิจะต้ องไม่เป็ นการขยายอายุใบสาคัญแสดงสิทธิ เว้ นแต่บริ ษัทจะได้ รับการผ่อนผัน
ค) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้ องไม่ขดั แย้ งกับกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิจะต้ องไม่ขดั แย้ งกับข้ อกาหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 หรื อกฎเกณฑ์ใดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสานักงาน หรื อของตลาดหลักทรัพย์ รวมทังที
้ ่จะมีเพิ่มเติมภายหลังที่
บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากสานักงานให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธินี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจะได้ รับการผ่อนผัน
จ) กระบวนการหรื อขันตอนในการด
้
าเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณี มีเหตุให้ เกิ ดผลกระทบต่อ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทงั ้ ในส่วนของราคาการใช้ สิทธิ และอัตราการใช้ สิทธิ ที่ ทาให้ ผ้ ูถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในข้ อ 1.3 เหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามข้ อ 11 (4) (ข)
ตามประกาศ ทจ.34/2551 บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติ
4.

กำรประชุมผู้ถอื ใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเรี ยก และ/หรื อการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิให้ เป็ นไปตามวิธีการดังต่อไปนี ้
ก) บริ ษัทมีสิทธิเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิหรื อผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึง่ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนและรวมกันไม่น้อย
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กว่าร้ อยละ 20 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ อาจร่ วมกันเข้ าชื่อทา
หนังสือขอให้ บริ ษัทดาเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริ ษัทจะต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวมีคาขอเป็ นหนังสือให้ บริ ษัทเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
และในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะทาการปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดสิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการ
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในแต่ละครัง้
ข) ในการเรี ยกประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั
ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนร้ องขอ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เรี ยกประชุม ให้ บริ ษัทจัดทาหนังสือนัดประชุม
ระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุม และเรื่ องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้
สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิ ทธิในวันปิ ด
สมุดทะเบียน เพื่อกาหนดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นบั วันที่สง่ หนังสือเรี ยกประชุมและวัน
นัดประชุม) โดยผู้ที่ขอให้ เรี ยกประชุมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งในการจัดให้ มีการประชุมดังกล่าว
ค) ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนซึ่งมี
สิทธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ดังกล่าวจะต้ องจัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริ ษัท กาหนดและให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่
ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วนของบริ ษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีสว่ นได้ เสียในการ
พิจารณาอันใดซึง่ ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ โดยห้ ามมิให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิคนนันออกเสี
้
ยงลงคะแนนในข้ อพิจารณาข้ อ
นัน้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีสว่ นได้ เสียในข้ อนี ้ หมายถึง ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใน
เรื่ องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ
ง) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่
โดยใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยมีหนึง่ เสียง ผู้เป็ นประธานในที่ประชุมไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ใน
ฐานะเป็ นผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ) ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จัดขึ ้นโดยบริ ษัท ให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ เป็ นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานคณะกรรมการหรื อบุคคลที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย โดยที่ทงสองกรณี
ั้
ประธานที่ประชุมไม่มี
สิทธิออกเสียงชี ้ขาด
ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สิทธิ
หรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสาคัญแสดงสิทธิรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหน่วยทังหมดของผู
้
้ ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สิทธิไปแล้ วบางส่วนจึงจะครบเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีที่เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว 45 นาที ยังไม่ครบเป็ นองค์ประชุมให้ ถือว่าการประชุมเป็ นอันระงับไป หากการ
ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนเป็
ั ้ น การเรี ยกนัดโดยมติคณะกรรมการบริ ษัท ให้ นดั ประชุมใหม่ภายใน 14 วันนับจากวัน
กาหนดประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ แรก และให้ บริ ษัทดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสาคัญแสดง

หน้ าที่ 22
สิทธิทกุ รายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ ข้างต้ น ในการประชุมครัง้ หลังนี ้จะต้ องมีผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และ/หรื อผู้รับ
มอบฉันทะซึง่ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายจึงจะถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นผู้ร้องขอให้
เรี ยกประชุม หรื อในกรณีที่การประชุมซึง่ ขาดองค์ประชุมนี ้เป็ นการประชุมที่ได้ เรี ยกประชุมเนื่องจากการประชุมในครัง้ ก่อนขาด
องค์ประชุม จะไม่มีการเรี ยกประชุมใหม่
ช) มติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยของ
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั มิได้ ใช้ สทิ ธิหรื อใช้ สทิ ธิไปแล้ วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึง่ ถือโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และได้ ออกเสียงลงคะแนนในมตินนั ้
ซ) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ลงมติไปแล้ วนัน้ ให้ ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิทกุ
รายไม่วา่ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธินนจะได้
ั้
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยหรื อไม่ก็ตาม
ฌ) บริ ษัทจะดาเนินการจัดทาและบันทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ ที่สานักงานใหญ่ของ
บริ ษัท รายงานการประชุมที่ได้ ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ ถือเป็ นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทังหลายที
้
่ได้ ประชุมกันนัน้
และให้ ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุม และมติทงหลายกระท
ั้
าโดยถูกต้ อง
ญ) ในการประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัท หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท และที่ปรึ กษากฎหมายของ
บริ ษัทมีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คาอธิ บายในที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้
ฎ) บริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิ ตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อตามมติที่ประชุมกรรมการ
บริ ษัทภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ที่มีประชุมเพื่อลงมติ และบริ ษัทจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกาหนดสิทธิเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันที ในวัน
เดียวกับที่บริ ษัทแจ้ งสานักงาน และตลาดหลักทรัพย์
5.

กฎหมำยที่ใช้ บังคับ
ข้ อกาหนดสิทธิฉบับนี ้จะมีผลใช้ บงั คับในวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ไปจนถึงวันใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย โดยข้ อกาหนด
สิทธินี ้จะใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้ อกาหนดสิทธินี ้ขัดแย้ งกับกฎหมายหรื อประกาศ
ใดๆ ที่มีผลใช้ บงั คับตามกฎหมายกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ใช้ ข้อความตามกฎหมายหรื อประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสาคัญ
แสดงสิทธิแทนข้ อความของข้ อกาหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขดั แย้ งกันนัน้

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)
(นายสวิจกั ร์ โลจายะ)
ประธานกรรมการ

แบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
รุ่นที่ 4 หรือ “EVER-W4

เลขที.่ ..........................................................
แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 หรือ “EVER-W4”
กาหนดการใช้ สิทธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566
และวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และครัง้ สุดท้ ายกาหนดตรงกับวันที่ วันที่ 29 กันยายน 2566
วันที่ยื่นความจานง.................................................................
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขที่...............................................หมู่ท.ี่ ...........................................................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ตาบล..........................................................เขต/อาเภอ.......................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.........................................เพศ.......................สัญชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ......................................................
โปรดระบุประเภทผู้จองซื ้อหุ้น
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขบัตรประชาชนเลขที่.............................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติไทย เลขทะเบียนบริ ษัท...........................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว ใบต่างด้ าว.........................................................................................  นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว เลขทะเบียนบริ ษัท.....................................................................................
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิ....................................................................................หน่วย
2. จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ.................................................................................................หุ้น (อัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท) ทั ้งนี ้ปั ดเศษของหุ้นทิ ้ง
3. รวมเป็ นเงินที่ต้องชาระในการจองซื ้อ หุ้นสามัญ......................................................................................บาท (...........................................................................................................................................................)
4. ข้ าพเจ้ าได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อ หุ้นสามัญดังกล่าวโดย
 เงินโอน เข้ าบัญชี “บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนสรรพาวุธ เลขที่บญ
ั ชี 180-0-09959-2
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
 อื่นๆ........................................................................
สัง่ จ่าย “บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)”
เลขที่เช็ค....................................................................ลงวันที่...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................
5. ข้ าพเจ้ าได้ สง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ และขอรั บทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี) ดังนี ้
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดังนี ้
เลขที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ ..................................................................จานวนหน่วย.........................................................................หน่วย
รวมจานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ส่งมอบ...................................................................................................................................หน่วย
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน............................................................................................................................หน่วย
6. วิธีการรับใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอน (ถ้ ามี)
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท...................................................................................................จากัด
ผู้ฝากเลขที่................................................นาใบสาคัญแสดงสิทธินั ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่.................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาใบสาคัญแสดงสิทธินั ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ า
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้น ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลง
ว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริ ษัท......................................................................................................................จากัด
ผู้ฝากเลขที่.................................................นาหุ้นนั ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อบัญชีซื ้อ ขายหุ้นเลขที่.......................................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนั ้น
 ให้ ออกหุ้นสามัญทีไ่ ด้ รับจัดสรรนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นนั ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรนั ้น ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น ตามที่อยู่ที่ระบุตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ ข้ าพเจ้ าตกลงว่า ข้ าพเจ้ าอาจได้ รับ
ใบหุ้นหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะซิอ้ หุ้นสามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้ แสดงไว้ ข้างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ กรอกรายละเอียดครบถ้ วน
เรี ยบร้ อย พร้ อมเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตัว๋ แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริ ษัทภายในกาหนดระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ หรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรี ยกเก็บเงินจากธนาคารให้ ถือว่า
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้ สทิ ธิการจองซิ ้อหุ้น
ลงชื่อ................................................................................................ผู้แสดงความจานง

เลขที.่ ..........................................................
บริ ษัท เอเวอร์ แลนด์ จากัด (มหาชน) ได้ รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุ คล)........................................................................................................................เพื่อจองซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท
จานวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการขอใช้ สทิ ธิ.....................................................................หุ้น รวมเป็ นเงินที่ชาระ............................................................บาท จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอรับทอน...............................หน่วย
พร้ อมกันนี ้ได้ รับการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดย
 เงินโอน
 เงินสด
 เช็ค
 แคชเชียร์ เช็ค
 ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
 อื่นๆ......................................................................
เลขที่เช็ค....................................................................ลงวันที่...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา....................................................................................
วิธีกำรรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ ำมี)
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่...................................บัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่...........................................
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่ขอรับทอนนั ้น ไว้ ในชื่อของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
หำกข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญดังกล่ ำวแล้ ว ข้ ำพเจ้ ำตกลงให้ ดำเนินกำรดังต่ อไปนี ้ (เลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
 ให้ ออกหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................................บัญชีซื ้อขายหุ้นเลขที่...................................................
 ให้ ออกหุ้นสามัญทีไ่ ด้ รับจัดสรรนั ้น ไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกหุ้นสามัญทีไ่ ด้ รับการจัดสรรนั ้น ไว้ ในชือ่ ของข้ าพเจ้ า และส่งมอบใบหุ้นมาให้ ข้าพเจ้ า ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอานาจ......................................................................................
กาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 และครั ง้ สุดท้ ายกาหนดตรงกับวันที่ วันที่ 29 กันยายน 2566

รำยชื่อสมำชิกผู้ฝำกหลักทรั พย์ กับ ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด *
BROKER
ผู้ฝากเลขที่
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด(มหาชน)

ผู้ฝากเลขที่
032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

SUB-BROKER
ผู้ฝากเลขที่
236
242

ชื่อบริษัท
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี ้คอร์ ป (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ฝากเลขที่
243
245

ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

CUSTODIAN
ผู้ฝากเลขที่
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ชื่อบริษัท
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สนิ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

* ข้ อมูล ณ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561

ผู้ฝากเลขที่
329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ชื่อบริษัท
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้งคอร์ ปอเรชัน่ จากัด(เพื่อตราสารหนี ้)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)

บริษัท เอเวอร์ แลนด์ จำกัด (มหำชน)
223/96 อำคำรคันทรี่คอมเพล็กซ์ อำคำรเอ ชัน้ 21 ถนนสรรพำวุธ แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2720-7797, 0-2720-7708 โทรสำร: 0-27207808
E-mail: info@everland.co.th
www.everland.co.th

