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- สรุปข้อสนเทศ - 
           

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 

 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 276,119,950 หนว่ย 
 
จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 276,119,950 หุ้น  

โดยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ 1 หุ้น ในรำคำ
กำรใช้สทิธิที่ 8.00 บำทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีกำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ 
รำคำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ 

 
การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น  

(Rights Offering) ในอตัรำกำรจดัสรรท่ี 5 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญั
แสดงสทิธิ โดยบริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่มีรำยช่ือในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2561 ทัง้นี ้ ในกำรค ำนวณ
สทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำยที่ได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ ได้ปัด
เศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรทิง้ 

 
ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 

ชื่อ 
 

จ านวนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

ร้อยละของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ที่ยื่นจดทะเบียนในครัง้นี ้

1. บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 142,371,064  51.561 
2. กลุม่สมวฒันำ1 41,575,067 15.057 
3. CPYI CLT A/C 0182688-1008 8,330,632 3.017 
4. กลุม่ลศีิริกลุ2 7,545,000 2.732 
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 7,380,460 2.673 
6. กลุม่องัสเุมธำงกรู3 7,125,287 2.580 
7. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 5,504,620  1.994 
8. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 4,000,000 1.449 
9. กลุม่คสูวุรรณ4  3,764,145 1.363 

10. กลุม่อริยสทุธิวงศ์5  3,167,200 1.147 

รวม 230,763,475  83.573 
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หมายเหตุ : 
1 กลุม่สมวฒันำประกอบด้วย (1) นำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิในชื่อตนเอง จ ำนวน 14,343,642 หน่วย (2) ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ผ่ำนนิติบคุคลที่ถือหุ้นมำกกวำ่ร้อยละ 30 ชื่อ INSIGHTS MIND INC. จ ำนวน 107,241 หน่วย (3) นำงจฑุำมำศ สมวฒันำ จ ำนวน 622,362 หน่วย (4) 
นำงวฒันำ สมวฒันำ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ จ ำนวน 26,451,222 หน่วย และ (5) นำยศรำวธุ สมวฒันำ จ ำนวน 50,600 หน่วย 

2 กลุม่ลีศิริกลุ ประกอบด้วย (1) นำยมนต์ชยั ลีศิริกลุ จ ำนวน 4,220,000 หน่วย (2) นำงสำวดรุณีย์ ลีศิริกลุ จ ำนวน 3,110,000 หน่วย และ (3) นำงสำว
ทิพย์สดุำ ลีศิริกลุ จ ำนวน 215,000 หน่วย  

3 กลุม่องัสเุมธำงกรู ประกอบด้วย (1) นำยอนชุำติ องัสเุมธำงกรู จ ำนวน 6,887,969 หน่วย (2) นำงสำวกลุิสรำ องัสเุมธำงกรู จ ำนวน 229,078 หน่วย 
และ (3) นำยบริพฒัน์ องัสเุมธำงกรู จ ำนวน 8,240 หน่วย 

4 กลุม่คสูวุรรณ ประกอบด้วย (1) นำยฐำนิศร คสูวุรรณ จ ำนวน 3,760,145 หน่วย และ (2) นำงสำวพฤทธิพร คสูวุรรณ จ ำนวน 4,000 หน่วย   

5 กลุม่อริยสทุธิวงศ์ ประกอบด้วย (1) นำยสทุธิพจน์ อริยสทุธิวงศ์ จ ำนวน 2,967,200 หน่วย และ (2) นำงนยัรัตน์ อริยสทุธิวงศ์ จ ำนวน 200,000 หน่วย   

 

การใช้สิทธิตาม 1.  วันก าหนดการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตำมใบส ำคญัแสดง

สิทธิได้ในวนัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤษภำคม และพฤศจิกำยน ภำยหลงัจำกวันที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”) ทัง้นี ้วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้แรก คือ วนั
ท ำกำรสดุท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2562 ซึ่งจะตรงกับวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562 และวนั
ก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย คือ วนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 3 ปี นบัจำกวนัที่ออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวนัที่ 15 กรกฎำคม 2564 โดยหำกวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำยไมต่รงกบัวนัท ำกำร ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำยดงักลำ่วเป็นวนัท ำ
กำรก่อนหน้ำ ทัง้นี ้ไมม่ีกำรเรียกให้ใช้สทิธิแปลงสภำพก่อนก ำหนด ไมว่ำ่กรณีใด 
หมำยเหตุ  “วันท าการ ”  หมำยถึ ง  วันที่ตลำดหลักทรัพย์ เ ปิดท ำกำรตำมปกติใน
กรุงเทพมหำนคร ซึง่มิใช่วนัเสำร์หรือวนัอำทิตย์ หรือวนัท่ีธนำคำรแหง่ประเทศไทยประกำศให้
เป็นวนัหยดุท ำกำรของธนำคำรพำณิชย์ 

 
2.  การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ในกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่เหลอืและไมไ่ด้ใช้สทิธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ จะถือว่ำ
ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมป่ระสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว และให้ถือว่ำ
ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพลงโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

 
3. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ระหว่ำง
เวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิในแต่ละ
ครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำร
ใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย ให้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญัแสดง
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สทิธิ ระหวำ่งเวลำ 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้ำย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย”) 
 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่มีกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย ซึ่งจะมีกำรปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
โดยตลำดหลกัทรัพย์จะขึน้เคร่ืองหมำย SP เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิลว่งหน้ำ 
2 วนัท ำกำรก่อนปิดสมดุทะเบียน ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อ
พกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสทิธิวนัแรกตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนั
ปิดสมดุทะเบียนวนัแรกดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ 

 
บริษัทฯ จะแจ้งขำ่วเตือน และรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย 
อตัรำกำรใช้สทิธิ รำคำกำรใช้สทิธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำร เพื่อกำรจองซือ้และใช้สิทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงตวัแทนรับแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
(ถ้ำมี) และ/หรือ กำรเปลีย่นแปลงสถำนท่ีที่ติดตอ่ในกำรใช้สทิธิ (ถ้ำมี) ผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลำดหลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำ
กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ส ำหรับวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย 
บริษัทฯ จะสง่รำยละเอียดดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีรำยช่ือปรำกฏตำมสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

 
การปรับสิทธิของราคา บริษัทฯ   จะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ  และ/หรือ  อตัรำกำรใช้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั 
และอัตราการใช้สิทธิ เพิ่มทุนตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้

ทัง้นี ้กำรปรับสิทธิดงักล่ำวจะต้องเป็นไปเพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 

(ก)   เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ 
จะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั
ของบริษัทฯ 
1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

 Price 1   =    Price 0 x Par 1 
        Par 0 

2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
 Ratio 1   =   Ratio 0 x Par 0 

         Par 1 
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โดยที ่
Price 1 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Par 1 คือ  มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 
Par 0 คือ  มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

(ข)   เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชนทัว่ไป และ/
หรือบคุคลในวงจ ำกัด ในรำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ค ำนวณได้ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรก
ที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ที่ออกใหมก่รณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่
บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรออก
หลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ัง้หมด 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้ น
สำมัญของบริษัทฯ ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่ใช้ใน
กำรค ำนวณ 

“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ
สิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม 
(Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลใน
วงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดต่อหุ้ นของหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ เนื่องจำกหุ้ น
สำมญัไมม่ีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะด ำเนินกำรก ำหนดรำคำยตุิธรรม
ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัพร้อมกนัมำกกว่ำหนึ่งรำคำเสนอขำย ภำยใต้
เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ใช้รำคำเสนอขำยทกุรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุ้น
ของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เง่ือนไขที่
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จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำด
ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

 
1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
                         [(A x MP) + BY] 
โดยที ่
Price 1 คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ประชำชนทัว่ ไป 
และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ทัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ทัง้กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

(ค)   เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ำกัด โดยที่หลักทรัพย์นัน้ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภำพ หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดยที่รำคำสทุธิต่อหุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
เพื่อรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ 

กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรก
ที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ ไมไ่ด้รับสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้
สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีที่เป็น
กำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิ
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ในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่ อรองรับสิทธิ ” ค ำนวณได้จำก
จ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจำกกำรขำยหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำก
กำรออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ำมี) รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจำกกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญั หรือใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพื่อ
รองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้ น
สำมัญของบริษัทฯ ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่ใช้ใน
กำรค ำนวณ 

 “วันที่ใช้ในการค านวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ
สิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
(Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญส ำหรับ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

 
1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
Ratio 1   =   Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
                           [(A x MP) + BY] 
โดยที ่
Price 1 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP คือ  รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะ
แปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญักรณี
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำย
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หลกัทรัพย์ที่ออกใหมท่ี่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือ
ให้สทิธิในกำรซือ้หุ้นสำมญั กรณีเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ 
กรณีเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั (แล้วแตก่รณี) 

B คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ใดๆ 
ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้น
สำมัญตำมที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

BY คือ จ ำนวนเงินท่ีได้รับหกัด้วยคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใด 
ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือให้สิทธิในกำรซือ้
หุ้นสำมญั ส ำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบั
เงินที่จะได้รับจำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้
สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ำยปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่ง
กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรก
ที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XD) 
1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

Price 1   =   Price 0 x A  
                      (A + B) 

2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
Ratio 1   =   Ratio 0 x (A + B) 
                               A  
โดยที ่
Price 1 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 

A คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในกำรรับหุ้นปันผล 

B คือ  จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล 

(จ)   เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ของบริษัทฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบญัชีใดๆ 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ของบริษัทฯ ของแต่
ละรอบระยะเวลำบญัชีนัน้ จะไม่ค ำนึงว่ำเวลำที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวออกจริง 
จะเกิดขึน้ในหรือภำยหลงัสิน้รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ ๆ 
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กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรก
ที่ผู้ ซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XD) 

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้ น
สำมัญของบริษัทฯ ทัง้หมดหำรด้วยจ ำนวนหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ที่มีกำรซือ้ขำย
ทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหวำ่งระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัที่ใช้ใน
กำรค ำนวณ 

“วันที่ ใช้ในการค านวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ จะไม่ได้รับ
สทิธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

 
1) รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

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

2) อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
Ratio 1   =   Ratio 0 x MP 
                    MP – (D-R)  
โดยที ่
Price 1 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Price 0 คือ  รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 1 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
Ratio 0 คือ  อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
MP  คือ  รำคำตลำดตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 
D  คือ  เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีค ำนวณในอตัรำร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิของ

บริษัทฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำบญัชีใดๆ หำรด้วย
จ ำนวนหุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

(ฉ)   ในกรณีที่มีเหตกุำรณ์ใด ๆ อนัท ำให้ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์
อนัพึงได้ โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะ
พิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิใหม ่
(หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนอตัรำกำรใช้สิทธิ) อย่ำงเป็นธรรม โดย
ไม่ท ำให้สิทธิของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม ทัง้นี  ้ให้ถือว่ำผลกำร
พิจำรณำนัน้เป็นท่ีสดุ 

(ช)   กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) 
ถึงข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน ส ำหรับในกรณีที่เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เกิดขึน้พร้อมกัน ให้
ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเรียงล ำดบัดงันีค้ือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) ตำมล ำดบั 
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โดยในแตล่ะล ำดบัครัง้ที่ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและ
อตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 3 ต ำแหนง่ 

(ซ)   กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) 
ถึงข้อ (ฉ) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำ
กำรใช้สทิธิลดลง เว้นแตก่รณีกำรรวมหุ้น  

ส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้สทิธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใช้สทิธิใหม่หลงั
กำรเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต ำแหนง่) คณูกบัจ ำนวนหุ้นสำมญั โดยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ค ำนวณได้จำกอตัรำกำรใช้สิทธิใหม่ (ทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ เมื่อค ำนวณได้จ ำนวนหุ้นออกมำเป็นเศษหุ้น 
ให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในกรณีที่มีเศษของบำทจำกกำรค ำนวณจ ำนวนเงินจำกกำรใช้
สทิธิ ให้ตดัเศษของบำททิง้  

ส ำหรับกรณีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิแล้วมีผลท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ต ่ำ
กว่ำมลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ให้ใช้มลูค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญั
ของบริษัทฯ เป็นรำคำกำรใช้สทิธิใหมแ่ทน  

(ฌ)   กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ (ก) ถึงข้อ (ฉ) 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่นแปลง โดยระบรุำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณและ
เหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อก ำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ตลำด
หลกัทรัพย์ ส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ ผ่ำนทำง
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์ทนัที หรืออย่ำงช้ำก่อน 9.00 น. ของวนัท ำกำรที่
กำรปรับสทิธิมีผลบงัคบัใช้  

 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น (ถ้ามี)   -ไมม่ี- 
 
อื่น ๆ ที่ส าคัญ (ถ้าม)ี -ไมม่ี- 
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิ (ถ้ามี) -ไมม่ี-  
 
จัดท าโดย บริษัท เนอวำนำ ไดอิ จ ำกดั (มหำชน)   
 
 
                                  รับรองว่าถกูต้อง 

 

ลงช่ือ  ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนบริษัทฯ 

 (นำยนริศ เชยกลิน่ และนำยศรศกัดิ์ สมวฒันำ)  
 


