
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  

ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 4 (EVER-W4) 
  



หน้าที่ 1 
 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  รุ่นที่ 4 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” 
หรือ “EVER-W4”) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดยบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ                    
“ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับสทิธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผกูพนัตามข้อก าหนดสิทธิฉบบันีท้กุประการ  และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้
รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้ ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษา
ส าเนาข้อก าหนดสิทธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนา
ข้อก าหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
เป็นไปตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2565 รายละเอียดดงันี ้
“ค าจ ากดัความ”  
ค าและข้อความตา่งๆทีใ่ช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิฉบบันีใ้ห้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
“ข้อก าหนดสทิธิ”  หมายถึง ข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดง สิทธิและผู้ ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เอเวอร์แลนด์ 
จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4 (EVER-W4)  

“ใบส าคญัแสดงสทิธิ”  หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท                   
เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและโอนเปลีย่นมือได้ รุ่นท่ี 
4 (EVER-W4) หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 

“ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ”  หมายถึง  ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

“นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ”  หมายถึง  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
“บริษัท” หรือ “ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ”  หมายถึง  บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
“ส านกังาน ก.ล.ต.” หรือ “ส านกังาน”  หมายถึง  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
“ตลาดหลกัทรัพย์”  หมายถึง  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
“สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ”  หมายถึง สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึ่งบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบั

ใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่นช่ือและที่อยู่ของผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ การโอน การจ าน า การอายดัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิใหม่ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ”  หมายถึง  วนัท่ี 1 เมษายน 2565 
“วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”  หมายถึง  วนัท่ี 29 กนัยายน 2566  

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
และผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  

ของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) 



หน้าที่ 2 
 

1.  รำยละเอียดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 
 บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทรุ่นท่ี 4 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ” หรือ “EVER-W4”) ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น(Rights Offering) ที่มีรายช่ือ
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่บริษัทก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น  (Record date) ซึ่งได้แก่วนัที่  18 
กมุภาพนัธ์ 2565 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ.2535 ในอตัรา 3 
หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1 ลักษณะส ำคัญของหลกัทรัพย์ที่เสนอขำย 
 
ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย     : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

รุ่นท่ี 4 ("ใบส าคญัแสดงสทิธิ" หรือ "EVER-W4")  

ชนิดของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก     : 1,618,261,515 หนว่ย (หนึง่พนัหกร้อยสบิแปดล้านสองแสนหกหมื่นหนึง่พนัห้าร้อยสบิ

ห้าหนว่ย) 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสทิธิ     

: หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ เอเวอร์แลนด์ (EVER) จ านวน 1,618,261,515 หุ้น (มลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1,618,261,515 หุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ รวมทัง้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้
ข้อก าหนดสทิธิ 
 
* วิธีการค านวณสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับ 
= [(จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครัง้นี)้ + (จ านวนหุ้นรองรับwarrant ที่
เสนอขายในครัง้อื่น ซึง่ไมร่วมหุ้นที่จดัไว้รองรับ ESOP-warrant)] / (จ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่รวมจ านวนหุ้นท่ีจะออกใหมอ่ื่นท่ีบริษัทจะเสนอ
ขายควบคูก่บั warrant ในครัง้นี)้ 
=  [1,618,261,515 ] หุ้น / (3,884,784,546) หุ้น 
=  ร้อยละ 42 

ราคาตอ่หนว่ย : 0 บาท (ไมค่ิดมลูคา่) 
วิธีการจดัสรร  : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Rights Offering) ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตาม
อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ทัง้จ านวน โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญ 
(Record Date) ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565  
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หน้าที่ 3 
 

อตัราการใช้สทิธิ     : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น   
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 

ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั     : 1 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมกีารปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 
วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 1 เมษายน 2565 
วนัครบอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ และ 
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย    

: 30 กนัยายน 2566 (ก าหนดให้เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 
 

เนื่องจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 เป็นวนัหยดุท าการ จงึเลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้ายเป็นวนัท าการก่อนหน้าเป็นวนัท่ี 29 กนัยายน 2566 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ     : 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้แรก 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ     : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตลอดอายุ ของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้สิน้ 6 ครัง้ในวนัที่  30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565,              
30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวนัที่ 29 กันยายน 
2565 
ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 

วนัท่ีใช้สทิธิครัง้แรก     : 30 มิถนุายน 2565 
วนัท่ีใช้สทิธิครัง้สดุท้าย     : 29 กนัยายน 2566 

ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สทิธิใน
แตล่ะครัง้เป็นวนัท าการสดุท้ายกอ่นหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ     : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเกิด
จากการใช้สทิธิ     

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย(ตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัทมี
การซือ้ขายอยู)่ 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ  เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใด
เหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดงัต่อไปนี  ้ ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
   1. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ   
       รวมหุ้น หรือการแบง่แยกหุ้น 
   2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาที่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคา   
       หุ้นท่ีค านวณได้ตามวิธีการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้ หรือราคา   
       ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้  
       ในข้อก าหนดสทิธิ 
  3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหมโ่ดย 
       ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ   
       หรือใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีค านวณ 
       ตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง  
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การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ตอ่) 

:       สทิธิ หรือราคาตลาดในชว่งกอ่นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญั 
       แสดงสทิธินัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิ 
   4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้ หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 
   5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุว้ในข้อก าหนดสทิธิที ่
       ร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลแล้ว  
   6. เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ  
       แทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะได้รับเมื่อมกีารใช้สทิธิตามใบส าคญั   
       แสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดมิ 
ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือ
กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจ
มอบหมายเป็นผู้พิจารณาก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการปรับ
หรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิ และราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขอื่นๆ     : ให้ประธานกรรมการ และ/หรือบคุคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจใน
การก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยรวม
ถึงแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อสทิธิในการได้รับจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ, การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ การก าหนด
วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องรวมทัง้ด าเนินการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนือ่งกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่ออก
เนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตลอดจนด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : 
   1. ด้ำนกำรลดลงของสดัส่วนกำรถอืหุ้น (Control Dilution) 
   สามารถ แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้
    กรณีที่ 1  ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิจองหุ้นเพิ่มทนุและใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4  
    สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1-[(Qo+Qr+Qw1)/Qn] 

      มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
Qo  = จ านวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม 3,884,784,546 หุ้น 
Qr = จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวงจ ากดั 970,000,000 หุ้น 
Qw1 = จ านวนหุ้นใหมท่ี่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 1,618,261,515 หุ้น 
Qn = จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 6,473,046,061 หุ้น 

       เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จงึ
ไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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   กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดมิไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและไมใ่ช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 
   สตูรการค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น = 1-(Qo/Qn) 

 มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น 
Qo  = จ านวนหุ้นท่ีมีอยุเ่ดิม 3,884,784,546 หุ้น 
Qw1 = จ านวนหุ้นใหมท่ี่รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 1,618,261,515 หุ้น 
Qn  จ านวนหุ้นรวมทัง้หมดหลงัเพิ่มทนุ 5,503,046,061หุ้น 

 
 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
ผลกระทบด้าน Control Dilution 0% 29.41% 

 
     ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญรุ่นที่  4 ไม่มี
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมใ่ช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและไมใ่ช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัรุ่นท่ี 4 จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทา่กบัร้อยละ 29.41 
 
2. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 
   กรณี มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มจ านวน 
   สตูรการค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไร    =    (EPS0-EPSn) / EPS0 
   EPSo    =    ก าไรสทุธิ / Q0 
   EPSn    =    ก าไรสทุธิ / Qn 
   เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีผลขาดทนุ ดงันัน้ จงึไมส่ามารถค านวนการลดลงของ
สว่นแบง่ก าไรได้  
 
3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
สามารถ แบง่ออกได้เป็น 2 กรณี ดงัตอ่ไปนี ้  
กรณีที่ 1   มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มตามจ านวน 
กรณีที่ 2 มีการจดัสรรเพิ่มทนุครบเต็มตามจ านวน และ มกีารใช้สทิธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัรุ่นท่ี 4 ครบ
ตามจ านวน 
สตูรการค านวณการลดลงของราคา    =    (Po - Pn) / Po  
Po     =    ราคาตลาดปัจจบุนั   
Pr     =    ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ  
Pn     =    ราคาตลาดหลงัเพิ่มทนุ           = ((Qo*Po)+(Qn*Pr))/(Qo+Qn)  
โดยที่ Qn แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีที่ 1    =    Qo+Qr  
กรณีที่ 2    =    Qo+Qr+Qw1 
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      ในการค านวณได้แทนที่ราคาตลาดในสตูรด้วยราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัที่คณะกรรมการจะมีมติ
อนมุตัิที่เทา่กบั 0.35 บาท/หุ้น และแทนที่ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิรุ่นท่ี 4 เทา่กบั 1 บาทตอ่หุ้น  
      เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 มีราคาสงูกว่าราคาตลาดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน า้หนกั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการจะมีมติอนมุตัิ  ดงันัน้จึงไมม่ีการลดลงของราคา(Price Dilution) แตอ่ยา่งใด 
 
1.2  กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 
1.2.1  วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 4 (EVER-W4) ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้สิน้ 6 ครัง้ในวนัที่ 
30 มิถุนายน 2565, 30 กันยายน 2565, 30 ธันวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 และวนัที่                   
29 กนัยายน 2566 (วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) ในกรณีที่วนัก าหนดสิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิในแตล่ะครัง้เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 

1.2.2  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.2.5 ระหว่างเวลา 09.30 -15.30 น. ของทกุวนัท าการของบริษัท
ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิภายใน 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ตอ่ไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 
 บริษัทจะไมม่ีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะมีการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 21 วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์
จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญั
แสดงสทิธิจนกระทัง่ถึงวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิวนัแรกตรง
กบัวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลือ่นวนัปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า  
 บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับวันก าหนดการใช้สิทธิ  ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ              
อตัราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซือ้หุ้นสามญั พร้อมทัง้สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)             
โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 5 
วนัท าการก่อนระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้  ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายช่ือที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียนครัง้สดุท้ายด้วย 

1.2.3  นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
  93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
  โทรสาร : 0-2009-9991 
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  นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งในสมดุ
ทะเบียนจะต้องประกอบด้วยช่ือนามสกุลจริง สญัชาติ ที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะก าหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนัจะถือว่าข้อมลูที่
ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 
  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบนัทึกใน
สมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ และนายทะเบียนจะเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดงักลา่วตอ่ไป 
  บริษัทสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิโดยจะสง่จดหมายลงทะเบียนแจ้งให้ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบถึงการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

1.2.4  สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 
บริษัทได้แตง่ตัง้ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ตัวแทน

รับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ต้องการใช้สิทธิ
แจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ ดงันี  ้

บริษัท ส านกังานท่ีปรึกษากฎหมายมชียัไทยแลนด์ จ ากดั  
  ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 223/96 อาคารคนัทร่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารเอ ชัน้ 21 ถนน สรรพาวธุ  
       แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
  โทรศพัท์   : 02 720-7797, 02-720-7708  
  โทรสาร    : 02 720 7808 
  E:mail   : info@everland.co.th 
  ผู้ประสานงาน  : คณุรวินท์นิภา แสงพนัธุ์/คณุอนชุยั วงัเจริญไพศาล/คณุกรกรมล หลวงวิรัญ 
   

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้
ที่บริษัทหรือตวัแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
1.2.5  ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่บริษัท  โดยจะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบขุ้างต้น ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่
ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อ
ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  โดยยื่นต่อ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์  (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะ
ด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับ
น าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญักบับริษัท เพื่อด าเนินการใช้สทิธิ  
  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์ฝาก
หลกัทรัพย์ใน “บญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์” ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ต้องใช้สทิธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบ
ค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดโดยยื่นต่อศูนย์ฝากหลกัทรัพย์เพื่อขอถอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิจาก “บัญชีบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะด าเนินการออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
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  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิ โดยยื่นเอกสารแสดงความจ านงการใช้สทิธิดงันี ้

ก)  แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้อง  ชัดเจน และครบถ้วนทุก
รายการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั  หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ  
และหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

ค)  ช าระเงินตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็นเงินสด เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่
จ่ายเงินของธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัที่
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกดั 
(มหำชน)” (Everland Public Company Limited) หรือ 
 โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี “บริษัท เอเวอร์แลนด์จ ำกัด (มหำชน)” (Everland  
Public Company Limited) บัญชีเลขที่ 180-0-09959-2 ประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) สำขำถนนสรรพำวุธ พร้อมน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงิน  
 

ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ 
หากเรียกเก็บไมไ่ด้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นีไ้ม่เป็นการตดัสิทธิที่จะ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย  บริษัทจะถือว่า
ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

ง)  หลกัฐานประกอบการจองซือ้หุ้นสามญั 
1)  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลข

บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ 
จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ เยาว์ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

2)  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลที่จดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชย์ ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ
ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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4)  นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ: ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนที่รับรองโดย Notary Public 
ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้และประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) และส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

จ)  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่น 
(ถ้ามี) ตามบทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

1.2.6 จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็ม
เทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สทิธิเทา่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั  1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 
1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อ 1.3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับภาระอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้อนัเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ซือ้หุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิที่ถืออยู่ได้ทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดง
สทิธิที่เหลอืและไมไ่ด้ใช้สทิธิครัง้สดุท้าย จะถือวา่ไมป่ระสงค์ใช้สทิธิและสิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

1.2.7  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกให้เมือ่มีการใช้สทิธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สทิธิซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้โดย
บริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็มไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
คณูด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการ
ค านวณดงักลา่ว บริษัทจะไมน่ าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลอืจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวัน
ก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

1.2.8  หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่
ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัหรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่
ครบถ้วนหรือไมถ่กูต้องผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้อง ภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการ
แก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดย
ไมม่ีการใช้สทิธิ และบริษัทจะจดัสง่เงินท่ีได้รับพร้อมใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ให้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  บริษัทมี
สทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งตอ่ไปนี ้
  ก) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเทา่กบัจ านวนที่จะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งบริษัท
ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สทิธิในขณะนัน้ หรือ 
  ข) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้
สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนใน
การใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มี
การใช้สทิธิ 
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  ในกรณีตามข้อ ข) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้ และใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่ง
บริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิโดยไมม่ีดอกเบีย้ 
  ในกรณีตามข้อ ก) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือในกรณี
ที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน คืนให้กับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 30 วนันบัจากวนัถดัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิดงักล่าวยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 

1.2.9  เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
การแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้สง่มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิ แบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ 

1.2.10  เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิยงัมิได้ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
นัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะใช้สทิธิไมไ่ด้อีก 

1.2.11 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนมากกว่า
จ านวนที่ประสงค์จะใช้สทิธิ หากใบส าคญัแสดงสทิธินัน้อยูใ่นระบบใบหุ้น บริษัทจะสง่ใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดย
มีจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว ภายหลงัจากหกัใบส าคญัแสดงสิทธิ
สว่นที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไปแล้ว โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันบัจากวนัใช้สิทธินัน้ๆ และจะท าการ
ยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

1.2.12  บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่
ส าหรับการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นครบตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแต่
ละครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้หุ้นสามญัใหมท่ี่ออกเนื่องจากการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุก
ประการนบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  และจด
ทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วเนื่องจากการออกหุ้นสามัญใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว และบริษัทจะด าเนินการยื่นขอน าหุ้นที่ออกใหม่ดงักลา่วเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์โดยเร็วที่สดุ แตท่ัง้นี ้จะต้องไมเ่กินกวา่30 วนันบัแตว่นัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

1.2.13 ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิไมเ่พียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม เช่น ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่
สามารถใช้สทิธิได้เพราะถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบับริษัท 
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1.2.14  การออกและสง่มอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือที่จะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกบัช่ือที่ปรากฏอยู่ในแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิ โดยบริษัทจะจดัสง่ใบหุ้นไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่อยูท่ี่ได้ระบไุว้ในแบบแสดง
ความจ านงการใช้สทิธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 45 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละ
ครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจตกลงกับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลว่งหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามญันัน้ไว้ที่บริษัท
เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือตวัแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้  โดยจะต้องด าเนินการตามที่ทางบริษัทก าหนด 
บริษัทอาจออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Scrip) และระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) หากบริษัทจะออกหุ้นสามญัโดยระบบไร้
ใบหุ้น บริษัทจะด าเนินการเมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ระบุช่ือและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์โดยถกูต้องในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิ และบริษัทจะสง่มอบหุ้นสามญัผ่านบญัชีฝากหลกัทรัพย์
ภายใน 15 วนันบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

1.2.15  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้นรองรับไมน้่อยกวา่ 100 หุ้น หรือในจ านวนทวีคณูของ100 หุ้น  
 เว้นแต ่

  (ก) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นน้อยกวา่หรือเทา่กบั 100 หุ้น จะต้องใช้สทิธิในการซือ้หุ้น
ในครัง้เดียวทัง้จ านวน 
  (ข) ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นรองรับในจ านวน เท่าใดก็ได้ 
โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  1 หน่วยต่อ 1 หุ้น (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุ้นสามญัจากการใช้สทิธิ ให้ปัดเศษทิง้) เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิ 
 

1.3  เงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  
(หรือปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี  ้ทัง้นี ้
มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 
 (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท  อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้นของบริษัท 
 (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั 
โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ากัดโดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั เป็นต้น โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัทส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 (ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใดๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเสยีสทิธิและผลประโยชน์อนัพงึได้ โดยที่เหตกุารณ์ใด
นัน้ๆ ไมอ่ยูใ่นข้อก าหนดตาม (ก) ถึง (จ) กลา่วข้างต้น 
 ในกรณีที่จะเกิดการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิ) รวมทัง้วิธีการค านวณถึงการเปลี่ยนแปลง
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ดงักลา่วตามที่ระบตุอ่ไปนี ้มิได้ท าให้ผลตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมี
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปจากเดิม โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ  (หรือ
ปรับจ านวนหนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิแทนการปรับอตัราการใช้สทิธิ) ซึง่ยงัคงท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับสทิธิในการซือ้
หุ้นท่ีรองรับไมด้่อยไปกวา่สทิธิที่ก าหนดในกรณีตา่งๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการค านวณดงัตอ่ไปนี ้
 (ก) เมื่อบริษัทมีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น ซึ่ง
การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัท่ีได้มีการเปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของ
หุ้นสามญัของบริษัท ตามที่ประกาศผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x Par 1 
                       Par 0 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x Par 0 
             Par 1 
 โดยที ่ Price 1   คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Price 0   คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1   คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0   คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  Par 1   คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
  Par 0   คือ  มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 
 (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคลในวงจ ากดั 
โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับ
สทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  และ/หรือบคุคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
 “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับการเสนอขายหุ้น
สามญั หกัด้วยคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้ 
 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” ได้ก าหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษัท” ที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ 
 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรก
ที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issues) และ/หรือวนัแรกของ
การเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป  และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
 ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลา
ดงักลา่ว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน 
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 อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคาเสนอขายภายใต้เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนัให้ใช้
ราคาเสนอขายทกุราคามาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้ นสามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใต้
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัมาค านวณการ
เปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 
 1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
             [MP x (A+B)] 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [(MP x (A+B)] 
       [(A x MP) + BX] 
 โดยที ่ Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  MP  คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
  A คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ
    การจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ต่อผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขาย
    หุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลใน
    วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
  B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อ
    ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
  BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออก
    ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่
    บคุคลในวงจ ากดั 
 
 (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลใน
วงจ ากดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั เป็นต้น โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่วต ่ากวา่ร้อย
ละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 
 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัไม่ได้รับสิทธิ
ในการซือ้หลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัหรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แกป่ระชาชนทัว่ไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 



หน้าที่ 14 
 

 “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขาย
หลกัทรัพย์ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั หกัด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่ออกนัน้ รวมกบั
เงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ถ้ามีการใช้สทิธิทัง้หมด หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ท่ีต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกบั 
การใช้สทิธินัน้ 
 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 
 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right 
Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ดๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัหรือให้สทิธิในการซือ้
หุ้นสามญักรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
             [MP x (A+B)] 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x [(MP x (A+B)] 
     [(A x MP) + BX] 
 โดยที ่ Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  MP  คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
  A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ
    การจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการ
    ซือ้หุ้นสามญั และ/หรือก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่มีสิทธิแปลง
    สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญักรณีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป 
    และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บคุคลในวงจ ากดัแล้วแตก่รณี 
  B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆที่ให้สทิธิที่จะแปลง
    สภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
    และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
    แล้วแตก่รณี 
  BX  คือ  จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้หลงัหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆที่ให้
    สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัส าหรับการเสนอ
    ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายให้แก่
    บคุคลในวงจ ากดั รวมกบัเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั หรือ
    ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
  (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ี 
สทิธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
 
 

1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x A 
       (A+B) 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x (A+B) 
             A 
 โดยที ่ Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  A  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมลูค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อ
    สทิธิในการรับหุ้นปันผล 
  B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 
 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ หลงัหกัภาษีเงินได้
ของบริษัทส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมม่ีสทิธิรับ
เงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 
 อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงานในแต่
ละรอบระยะเวลาบญัชี หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนัโดยทีเ่งิน
ปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่วให้รวมถงึเงินปันผลที่จ่ายระหวา่งกาลในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วด้วย 
 “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” มีความหมายเช่นเดยีวกบัรายละเอยีดในข้อ (ข) ข้างต้น 
 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 
 
 1. ราคาการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Price 1  =  Price 0 x [MP – (D – R)] 
     MP 
 2. อตัราการใช้สทิธิ จะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
  Ratio 1  =  Ratio 0 x MP 
    [MP – (D – R)] 
โดยที ่ Price 1  คือ  ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
  Price 0  คือ  ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
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  Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
  MP  คือ  ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
  D  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายให้ผู้ ถือหุ้น 
  R  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่าย หากน าก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 80 มา
    ค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล 
 (ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิ  และ
ผลประโยชน์ใดๆ อนัพึงได้ โดยที่เหตกุารณ์ใดๆ นัน้ไม่ได้ก าหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ และให้บริษัทแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าวด้วยภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่เกิด
เหตกุารณ์ที่ต้องท าให้ปรับสทิธิ 
 (ช) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกนัและจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ก่อนหลงั  ในกรณีที่เหตกุารณ์ต่างๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค านวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ทัง้นี ้ในการค านวณการปรับสิทธิของเหตกุารณ์ในล าดบัใดให้
ถือเอาคา่ตวัแปรที่ผา่นการค านวณการปรับสทิธิของล าดบัก่อนหน้า (ถ้ามี) เป็นตวัแปรก่อนการเปลีย่นแปลงในการค านวณการ
ปรับสิทธิของล าดบันัน้ โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลี่ยนแปลง  ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม3 
ต าแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหนง่ 
 (ซ) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) จะไมม่ีการเปลีย่นแปลง
ซึง่ท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีการรวมหุ้น ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจาก
การใช้สทิธิ จะค านวณจากราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวน
หุ้นสามญัค านวณได้จากอตัราการใช้สทิธิใหม่ คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่แสดงความจ านงการใช้สิทธิเมื่อค านวณได้
จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ านวนเงินท่ีค านวณได้จากการใช้สทิธิมีเศษของบาท ให้ตดัเศษ
ของบาททิง้ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิจนท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมม่ีราคาต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น
สามญัของบริษัท ให้ใช้ราคาการใช้สทิธิใหม่ดงักลา่ว เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต ่ากว่า มลูค่าที่ตราไว้ 
ให้ใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สทิธิใหม ่สว่นอตัราการใช้สทิธิใหมใ่ห้ใช้อตัราการใช้สทิธิที่ค านวณ
ได้ตามสตูรในข้อ 1.3 (ก) ถึง (ฉ) ตอ่ไปแล้วแตก่รณี 
 (ฌ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ  (ก) ถึง (ฉ) บริษัทจะด าเนินการแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตผุลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวต่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  บริษัทจดทะเบียน
จะแจ้งการปรับอตัราและราคาของใบแสดงสทิธิทนัทีหรือก่อนวนัทีอตัราหรือราคาใช้สทิธิแปลงสภาพมีผลบงัคบั 
 (ญ) บริษัทจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
รวมทัง้จะไมข่ยายอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิและไมเ่รียกใช้สทิธิแปลงสภาพก่อนก าหนด 
 (ฎ) บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัราการใช้
สทิธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนมุตัิให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธิ
นัน้อยา่งเพียงพอตอ่ส านกังานก.ล.ต.ก่อนการปรับสทิธิ จึงจะถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ 
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1.4  กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับกำรใช้สทิธิ 
 บริษัทจะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามรายละเอียดดงันี  ้
 ก) บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ  ยกเว้น
กรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามหวัข้อ 2 
 ข) การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อ ก) บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาแจ้งความจ านงที่จะใช้สทิธิ 
 ค) การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ ก) มีสตูรการค านวณดงันี ้
 คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย เทา่กบั B x [MP – EP] โดยที ่
  B  คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไมส่ามารถจดัให้มี และ/หรือเพิ่มขึน้ได้ตามอตัราการใช้สทิธิทีเ่ปลีย่นแปลง 
   เพิ่มขึน้ตอ่ 1 หนว่ย 
  MP  คือ ราคาเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัท 7 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัก าหนดการใช้
   สทิธิในแตล่ะครัง้ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ 
  EP  คือ ราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ หาก
   มีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรืออตัราการใช้สทิธิ 
 
1.5  สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ 
 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ  และวนัก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วอัน
เนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงความจ านงใช้สิทธิ  และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวง
พาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วอนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ข้างต้นแล้ว 
 ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออตัราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยงัไม่ได้น าหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์  ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลงั  โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้น
สามญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิโดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบัใช้ โดยหุ้นสามญัสว่นที่เพิ่มใหม่อาจ
ได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านี ้แตไ่มเ่กิน 45 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 
 
1.6  สถำนะของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีจ้ะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีแ้ล้ว รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั
ทัง้นี ้นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว 
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1.7  วิธีกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 - ในกรณีที่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายกบับริษัทหลกัทรัพย์  บริษัทจะออกใบส าคญัแสดง
สิทธิและมอบหมายให้ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือ และทีอ่ยูท่ี่ระบใุนสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565  
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิแล้ว 
 - ในกรณีที่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายกบับริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทจะออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
และมอบหมายให้ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรร  
โดยการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ณ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2565 ทนัที โดยระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ในกรณีนี ้ผู้ ได้รับการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้ใบส าคญั
แสดงสทิธิของบริษัทสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ 
 
1.8  มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่ออนุมัติกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 14 มกราคม 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นเพื่อรับรองการใช้
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยมีวาระท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 4,855,983,908บาท เป็น 3,884,784,546บาทโดยการ
ตดัหุ้นสามญั ที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ย ซึง่เป็นหุ้นท่ีคงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุและรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จ านวนทัง้สิน้ 971,199,983 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท    

 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 2,588,261,515 บาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 
2,588,261,515 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,884,784,546 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
จ านวน 6,473,046,061 บาท    

 พิจารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทรุ่นที่ 4 ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ"หรือ"
EVER-W4") จ านวนไมเ่กิน 1,618,261,515 หนว่ย ให้แก่ ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น(Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้น
สามญัเดิม 3 หุ้นตอ่ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย (3 : 1) 

 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่               
นางดาราณี อตัตะนนัทน์ จ านวน 970,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และการ
จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,618,261,515 หุ้ น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ                      
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (EVER-W4) โดยจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ น                               
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิส าหรับการซือ้หุ้นสามญั (อตัราสว่น 3:1)   

 
1.9  จ ำนวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกบัจ ำนวนหุ้นที่จดัสรรไว้ครัง้อื่น 
 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 1,618,261,515 หุ้น  
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1.10  กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมญัที่เหลือจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิ 
 หากไมม่ีการใช้สทิธิไมว่า่ด้วยเหตอุนัใดอนัเป็นผลให้มีหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลอืดงักลา่วตามที่สมควร 
 
1.11  รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ EVER-W4 

: 1,618,261,515 หุ้น 

 
 
 

มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น : 1.00 บาท 

 

ราคาการใช้สทิธิ : 1.00 บาทต่อหุ้ น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

 

หุ้นท่ีเสนอขายคดิเป็นร้อยละ : ร้อยละ 42  ของจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแล้วก่อนการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 3,884,784,546 หุ้น  ณ วนัที่ 30 
ธันวาคม 2564 (ไม่รวมหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ในครัง้นี)้ 

 
1.12  ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิ 
 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเข้าซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้
หุ้นสามญัดงักลา่ว สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัท 
 
2.  ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสทิธิและหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิ 
 บริษัทไม่มีข้อจ ากัดในการโอนใดๆ เว้นแต่ข้อจ ากัดการโอนอนัสืบเนื่องมาจากข้อบังคบัของบริษัทว่าด้วยเร่ือง
อตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยที่จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้น
ของคนท่ีไมใ่ช่สญัชาติไทยมากกวา่ร้อยละ 30 ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 
 2) หากข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้นมีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ  ที่ไม่ใช่
สญัชาติไทยซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน  ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  บริษัทจะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขดัต่อ
ข้อจ ากดัข้างต้น โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถเลอืกให้บริษัทด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

 (ก) ให้บริษัทคืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้  โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไม่ใช่สญัชาติไทยดงักลา่วทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 
วนันบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ๆ 
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 (ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และ
เงินตามจ านวนการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทย
ได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิในสว่นที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั  เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางสว่น เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงักลา่วไมข่ดัต่อข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงที่จะให้บริษัทด าเนินการตามข้อ (ก) หรือ(ข) 
ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
 บริษัทจะอนุญาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่ได้รับการใช้สิทธิบางส่วนหรือ
ทัง้หมดในวนัใช้สทิธิวนัแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดั อยา่งไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่รอการใช้
สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่อนญุาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากดัการโอนหุ้นเร่ืองสดัสว่นการถือ
ครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  บริษัทจะด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยตามล าดบัการแจ้งความจ านงการใช้สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามที่ก าหนดในการใช้สิทธิ
ในครัง้นี ้หาก ณ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่น
การถือครอง หุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่วไมม่สีทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ตอ่บริษัท และบริษัทจะไมด่ าเนินการชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 3) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไมไ่ด้รับการชดเชยไมว่า่ในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไมส่ามารถ
ด าเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือครองหุ้นของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย 
 
3.  กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 ก) บริษัทอาจจะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ ถ้าประธานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ใน
วิสยัที่บริษัทจะด าเนินการได้เสร็จทนัก่อนวนัถึงก าหนดการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธินี  ้
 ข) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิจะต้องไมเ่ป็นการขยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแตบ่ริษัทจะได้รับการผอ่นผนั 
 ค) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสทิธิไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 ง) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิจะต้องไม่ขดัแย้งกบัข้อก าหนดตามประกาศ  ทจ.34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของส านกังาน หรือของตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ที่จะมีเพิ่มเติมภายหลงัที่
บริษัทได้รับอนญุาตจากส านกังานให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้เว้นแตบ่ริษัทจะได้รับการผอ่นผนั 
 จ) กระบวนการหรือขัน้ตอนในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ  ใน
กรณีมีเหตุให้เกิดผลกระทบต่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้ในส่วนของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่ท าให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเสียผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.3 เหตแุละเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามข้อ 11 (4) (ข) 
ตามประกาศ ทจ.34/2551 บริษัทจะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อขอมติ 
 
4.  กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 การเรียก และ/หรือการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
 ก) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ  เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิหรือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิไมน้่อยกวา่ 25 ราย ซึง่ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมไิด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นและรวมกนัไมน้่อย
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กว่าร้อยละ 20 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ อาจร่วมกนัเข้าช่ือท า
หนงัสอืขอให้บริษัทด าเนินการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้  โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีค าขอเป็นหนงัสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
และในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะท าการปิดสมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดงักลา่ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วนั ก่อนการ
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในแตล่ะครัง้ 
 ข) ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
ไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจดัท าหนงัสือนดัประชุม
ระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุม และเร่ืองที่พิจารณาในที่ประชุม และจดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นแต่ละรายตามรายช่ือและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิ ทธิในวนัปิด
สมดุทะเบียน เพื่อก าหนดสทิธิในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ (ไมน่บัวนัท่ีสง่หนงัสอืเรียกประชมุและวนั
นดัประชมุ) โดยผู้ที่ขอให้เรียกประชมุจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงในการจดัให้มีการประชมุดงักลา่ว  
 ค) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นซึ่งมี
สิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทก าหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่
ประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงั
มิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นของบริษัทในขณะนัน้ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิคนใดที่มีสว่นได้เสียในการ
พิจารณาอนัใดซึง่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิคนนัน้ออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อ
นัน้ 
 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นได้เสยีในข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
เร่ืองที่ที่ประชมุจะพิจารณาลงมติ 
 ง) ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถืออยู่
โดยใบส าคญัแสดงสทิธิหนึง่หนว่ยมีหนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอกจากสทิธิที่ตนมีอยู่ใน
ฐานะเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 จ) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัท  ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิเป็นผู้ จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก
นอกเหนือไปจากประธานคณะกรรมการหรือบคุคลที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย โดยที่ทัง้สองกรณีประธานท่ีประชมุไมม่ี
สทิธิออกเสยีงชีข้าด 
 ฉ) องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ
หรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุไมน้่อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนหนว่ยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม ในกรณีที่เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ถือว่าการประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการ
ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้เป็น การเรียกนดัโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นดัประชุมใหม่ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ก าหนดประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้แรก และให้บริษัทด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดง
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สทิธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการท่ีระบไุว้ข้างต้น ในการประชมุครัง้หลงันีจ้ะต้องมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และ/หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะซึง่มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นผู้ ร้องขอให้
เรียกประชมุ หรือในกรณีที่การประชมุซึง่ขาดองค์ประชมุนีเ้ป็นการประชมุที่ได้เรียกประชมุเนื่องจากการประชมุในครัง้ก่อนขาด
องค์ประชมุ จะไมม่ีการเรียกประชมุใหม่ 
 ช) มติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหนว่ยของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น ณ ขณะนัน้ ซึง่ถือโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้ 
 ซ) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุ
รายไมว่า่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 
 ฌ) บริษัทจะด าเนินการจดัท าและบนัทึกรายงานการประชุม และเก็บรักษาบนัทึกดงักลา่วไว้ที่ส านกังานใหญ่ของ
บริษัท รายงานการประชมุที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชุมกนันัน้
และให้ถือวา่การประชมุ กิจการท่ีประชมุ และมติทัง้หลายกระท าโดยถกูต้อง 
 ญ) ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้ 
 ฎ) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือตามมติที่ประชุมกรรมการ
บริษัทภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท่ีมีประชมุเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบโดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยทนัที  ในวนั
เดียวกบัท่ีบริษัทแจ้งส านกังาน และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
5.  กฎหมำยที่ใช้บังคับ 
 ข้อก าหนดสทิธิฉบบันีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยข้อก าหนด
สทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินีข้ดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศ
ใดๆ ที่มีผลใช้บงัคบัตามกฎหมายกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญั
แสดงสทิธิแทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 
 
 

 
ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 
 

(นายสวิจกัร์ โลจายะ) 
ประธานกรรมการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากัด (มหาชน)  

รุ่นท่ี 4 หรือ “EVER-W4 
 



           เลขท่ี........................................................... 
 
 
 
 

 
 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)...................................................................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี...............................................หมู่ที.่........................................................... 
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..................................................แขวง/ต าบล..........................................................เขต/อ าเภอ.......................................................จงัหวดั......................................... 
รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์.........................................เพศ.......................สญัชาติ.........................อาชีพ........................................................เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี...................................................... 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประชาชนเลขท่ี.............................................................................  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบยีนบริษัท........................................................................................... 
 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว ใบต่างด้าว.........................................................................................  นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบยีนบริษัท..................................................................................... 
ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการจองซือ้ หุ้นสามญัของ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิ....................................................................................หน่วย 
2. จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สทิธิ.................................................................................................หุ้น (อตัราการใช้สทิธิเท่ากบั 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ: 1 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท) ทัง้นีปั้ดเศษของหุ้นทิง้  
3. รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระในการจองซือ้ หุ้นสามญั......................................................................................บาท (...........................................................................................................................................................) 
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 

 เงินโอน เข้าบญัชี  “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)” ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนสรรพาวธุ เลขท่ีบญัชี 180-0-09959-2     
 เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อื่นๆ........................................................................ 
สัง่จ่าย “บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน)”  

เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 
5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้าม)ี ดังนี ้
สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน.......................................ใบ ตามรายละเอียด ดงันี ้
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิ..................................................................จ านวนหน่วย.........................................................................หน่วย 
รวมจ านวนของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ส่งมอบ.............................................................................................................. .....................หน่วย 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน............................................................................................................................หน่วย 
6. วิธีการรับใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอน (ถ้ามี) 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท...................................................................................................จ ากดั 
ผู้ฝากเลขที่................................................น าใบส าคญัแสดงสทิธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี.................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าใบส าคญัแสดงสทิธินัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้า
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น ตามที่อยู่ที่ระบตุามสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลง
ว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(เลอืกข้อใดข้อหนึง่) 
 ให้ออกหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท......................................................................................................................จ ากดั 
ผู้ฝากเลขที่.................................................น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อบญัชีซือ้ ขายหุ้นเลขท่ี.......................................................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ 
 ให้ออกหุ้นสามญัทีไ่ด้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ให้ออกหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น ตามที่อยู่ที่ระบตุามสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าอาจได้รับ
ใบหุ้นหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซิอ้หุ้นสามัญจ านวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนี  ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซื อ้หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน
เรียบร้อย พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถงึบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไม่ผ่านการเรียกเก็บเงินจากธนาคารให้ถือว่า
ข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิธิการจองซิอ้หุ้น 
        ลงชื่อ................................................................................................ผู้แสดงความจ านง  

 
           เลขท่ี........................................................... 
บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)........................................................................................................................เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท 
จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สทิธิ.....................................................................หุ้น รวมเป็นเงินที่ช าระ............................................................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอรับทอน...............................หน่วย 
พร้อมกนันีไ้ด้รับการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นโดย   เงินโอน           เงินสด           เช็ค           แคชเชียร์เช็ค           ตัว๋แลกเงินธนาคาร           อื่นๆ...................................................................... 
เลขท่ีเช็ค....................................................................ลงวนัท่ี...................................................ธนาคาร............................................................................สาขา.................................................................................... 
วิธีกำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ขอรับทอน (ถ้ำมี) 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี...................................บญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี........................................... 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ให้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีขอรับทอนนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และส่งมอบใบส าคญัแสดงสทิธิมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น  
หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญดงักล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงให้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหน่ึง) 
 ให้ออกหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝากเลขท่ี............................................บญัชีซือ้ขายหุ้นเลขท่ี................................................... 
 ให้ออกหุ้นสามญัทีไ่ด้รับจดัสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อข้าพเจ้า 
 ให้ออกหุ้นสามญัทีไ่ด้รับการจดัสรรนัน้ ไว้ในชือ่ของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้น      
        

เจ้าหน้าที่ผู้ รับมอบอ านาจ...................................................................................... 
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 และครัง้สดุท้ายก าหนดตรงกับวนัท่ี วนัท่ี 29 กนัยายน 2566 

แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ 
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) รุ่นที่ 4 หรือ “EVER-W4” 

ก าหนดการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น. ของวนัที่ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565, 30 กนัยายน 2565, 30 ธนัวาคม 2565, 31 มีนาคม 2566, 30 มิถุนายน 2566 
 และวนัที่ 29 กนัยายน 2566 โดยก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกตรงกบัวนัที่ 30 มิถุนายน 2565 และครัง้สดุท้ายก าหนดตรงกบัวนัที่ วนัที่ 29 กนัยายน 2566 

 

วนัท่ียื่นความจ านง................................................................. 



 

รำยช่ือสมำชิกผู้ฝำกหลักทรัพย์ กับ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด * 

 BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั   032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน)  034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) 
005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั  
007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั 052 บริษัทหลกัทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั  
010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ากดั   200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน)   
011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั 
014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน)  221 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 
015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั  
019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั      229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากดั 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากดั 
023 บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากดั 
026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน)      247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 
027 บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั(มหาชน) 248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั(มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั(มหาชน) 

 
  

      

SUB-BROKER 

ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 CUSTODIAN 

ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขที ่ ชื่อบริษัท 
301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  330 ธนาคารฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั(เพ่ือตราสารหนี)้ 
303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
304 ธนาคารฮอ่งกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  336 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
305 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพย์สนิ) 
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้าตราสารหนี)้ 
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพย์สิน  345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (เพ่ือลกูค้า) 

 

 

* ข้อมลู ณ วนัที่ 15 มิถนุายน 2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
223/96 อำคำรคันทร่ีคอมเพล็กซ์ 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 
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