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- สรุปข้อสนเทศ - 
ลักษณะ เงือ่นไข และสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

ของบริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (AIE-W2) 
 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธ ิ 1,046,436,734 หน่วย  

จ านวนหุ้นทีร่องรับการใชส้ิทธิ 1,046,436,734 หุน้  

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อตัราส่วนการจดัสรรท่ี 5 หุน้สามญัเดิม (มลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(par value) หุน้ละ 
0.25 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (5:1) โดยบรษิัทก าหนดรายชื่อผูถื้อ
หุน้สามญัของบรษิัทท่ีมีสิทธิรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ในวนัท่ี 16 
เมษายน 2564 (Record date) 

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่เตม็จ านวน 1 หน่วยจากการ
ค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงั
จากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บรษิัทจะ
ด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทัง้หมด (ถา้มี) 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสทิธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564  

ชื่อ 
จ านวนใบส าคัญแสดง

สิทธ ิ
ร้อยละของใบส าคัญแสดงสทิธิทีย่ื่น

จดทะเบียนในคร้ังนี ้
1. กลุ่มธารีรตันาวิบลูย ์ 762,494,653  72.87 

1. บรษิัท เอเชยีน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน)* 
2. นายนพพล ธารีรตันาวิบลูย ์
3. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์
4. นางโสภา ธารรีตันาวิบลูย ์
5. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์
6. นายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์
7. นายอนรุกัษ์ ธารีรตันาวิบลูย ์
8. นางอษุณา ธารีรตันาวิบลูย ์
9. น.ส.พิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย ์
10. นางผกาพรรณ เศวตโกมลนนัท ์
11. นายรณชติ เศวตโกมลนนัท ์
12. น.ส.ธาราวรรณ เศวตโกมลนนัท ์
13. นายภาคภมูิ ธารีรตันาวิบลูย ์
14. นายพงศภคั ธารีรตันาวิบลูย ์
15. นายล า้ ธารีรตันาวิบลูย ์
16. น.ส.รติมา ธารีรตันาวิบลูย ์

646,419,897 
60,461,680 
19,119,091 
9,700,552 
5,957,555 
5,040,000 
4,848,000 
4,225,158 
1,600,000 
1,200,000 
880,000 
800,000 
699,920 
698,000 
328,000 
211,200 

61.77 
5.78 
1.83 
0.93 
0.57 
0.48 
0.46 
0.40 
0.15 
0.11 
0.08 
0.08 
0.07 
0.07 
0.03 
0.02 
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17. นายณกุร ธารีรตันาวิบลูย ์
18. น.ส.หทยัรตัน ์ธารีรตันาวิบลูย ์
19. น.ส.เจนจิรา ธารีรตันาวิบลูย ์

197,600 
98,000 
10,000 

0.02 
<0.01 
<0.01 

2. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 17,738,065 1.70 
3. นายศิรประเสรฐิ จีระพรประภา 11,999,900 1.15 
4. กลุ่มเทพผดงุพร 11,320,000 1.08 

1.นายอภิศกัดิ์ เทพผดงุพร 
2.นายธีติพนัธ ์เทพผดงุพร 
3.น.ส.นนัทินี เทพผดงุพร 

10,820,000 
400,000 
100,000 

1.03 
0.04 

<0.01 
5.กลุ่มจงึธนสมบรูณ ์ 10,240,000  0.98 

1.นายชวูิทย ์จงึธนสมบรูณ ์
2.นายจิรายสุ จงึธนสมบรูณ ์
3.น.ส.มธุชา จงึธนสมบรูณ ์
4.น.ส.วิลาสิณี จึงธนสมบรูณ ์

10,000,000  
100,000 
80,000 
60,000 

0.96 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

6. กลุ่มไกรวิญญ ์ 6,337,300  0.61 
1.นายณพป์ ไกรวิญญ ์
2.น.ส.ณิสสา ไกรวิญญ ์

5,197,300  
1,140,000 

0.50 
0.11 

7. นายสรุชยั ขยนังาน 6,284,460 0.60 
8. นายสมศกัดิ์ หิรญัวรวฒัน ์ 4,000,000  0.38 
9. นายเอกชยั พวงเพช็ร ์ 3,200,000  0.31 

10. นายจิตรเจรญิ อินทรสขุ 2,920,180  0.28 
รวมผู้ถือ AIE-W2 10 รายแรก 836,534,558  79.94 

อ่ืนๆ 209,902,176  20.06 
รวมผู้ถือ AIE-W2 ทัง้หมด 1,046,436,734  100.00 

หมายเหต ุ: การจดักลุ่มดงักล่าวเป็นการจดักลุ่มตามนามสกลุเพ่ือประโยชนใ์นการแสดงขอ้มลูเท่านัน้  โดยมิใช่การจดักลุ่มเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณา
ลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืน (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่องการก าหนดลักษณะความสมัพนัธ ์หรือพฤติกรรมที่เขา้ข่ายลักษณะการกระท าร่วมกับ
บคุคลอ่ืน และการปฏิบตัิตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

: * แสดงรายชื่อผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 5 มีนาคม 2564ดงัต่อไปนี ้
ช่ือ จ านวนหุ้น  ร้อยละของหุ้น 

1. นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย ์ 596,228,892 21.29 
2. นายนพพล ธารีรตันาวิบลูย ์ 499,793,540 17.85 
3. นายธนิตย ์ธารีรตันาวิบลูย ์ 192,816,064 6.89 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 76,052,222 2.72 
5. นายโกวิท ธารีรตันาวิบลูย ์ 72,000,000 2.57 
6. นายอนรุกัษ์ ธารีรตันาวิบลูย ์ 50,400,000 1.80 
7.นางอษุณา ธารีรตันาวิบลูย ์ 43,609,524 1.56 
8. นายบญุไชย ตนัชชัวาล 38,050,000 1.36 
9. นายณฐักิตติ์ ธารีรตันาวิบลูย ์ 37,081,810 1.32 
10.นางนวลจนัทร ์จึงส าราญพงศ ์ 34,545,200 1.23 

รวม (Total) 1,640,577,252 58.59 
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การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้รองรบัของบริษัทได ้3 

ครัง้ คือ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 วนัที่ 30 กันยายน 2565 และวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2566 ("วันก าหนดการใช้สิทธิ") โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 31 
มีนาคม 2565 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ
มีอายุครบ 2 ปี  นับจากวันที่ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  ซึ่ งตรงกับวันที่  4 
พฤษภาคม 2566 โดยหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิและวันก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ยไม่ตรงกบัวนัท าการ ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิและวนัก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ยขึน้มาเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิเดิม 
ซึ่ งวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย  (วันที่  4 พฤษภาคม 2566) ตรงกับ
วนัหยุดราชการ จึงเล่ือนเป็นวนัที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนัถดัไปนบัจากวนัใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ย 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครัง้นี ้ไม่มีข้อก าหนดให้บริษัทสามารถ
เรียกใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใชสิ้ทธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 
2. ในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้
ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภายในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ย บรษิัทจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักล่าวและใหถื้อว่าใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 
3. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
3.1 การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญแต่ละครัง้ (ยกเวน้การใช้

สิทธิครัง้สดุทา้ย) 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทจะตอ้งแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (“ความจ านงในการใช้สิทธิ”) ตามวิธีการและขัน้ตอน
การใชสิ้ทธิ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนั
ท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ”) 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิในการที่
จะใช้สิท ธิซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริษั ท  บริษั ทจะแจ้งข่าวและ
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก าหนดวันใชสิ้ทธิ ระยะเวลาการแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ อัตราการใชสิ้ทธิ ราคาการใชสิ้ทธิ รายละเอียดบัญชี
ธนาคารเพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บรษิัท
จะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี ) และ
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สถานท่ีใชสิ้ทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ให้
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัเริ่ม
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

 
3.2 การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิการซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ความจ านงตามวิธีการและขัน้ตอนการ
ใชสิ้ทธิ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน
ก่อนวันก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย”)  

 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก าหนดวนัใชสิ้ทธิ 
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย อตัราการใชสิ้ทธิ 
ราคาการใชสิ้ทธิ รายละเอียดบญัชีธนาคารเพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ ใชสิ้ทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย  พรอ้มทั้งส่งจดหมาย
ลงทะเบียนถึงผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ  ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี ้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้สุดท้ายเป็น
เวลา 21 วนัก่อนวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย และตลาดหลกัทรพัยจ์ะท า
การขึน้เครื่องหมายห้ามการซือ้ขาย (SP) เพื่อห้ามการซือ้ขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน  หรือตาม
ระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรพัยจ์ะก าหนดส าหรบัการขึน้เครื่องหมาย
หา้มการซือ้ขายชั่วคราว (SP) เพื่อหา้มการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอน
ใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันท าการของตลาดหลักทรัพย ์ใหเ้ล่ือนวันปิด
สมุดทะเบียนเป็นวันท าการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะพกัการซือ้ขายจนถึงวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

 

การปรับสิทธขิองราคาและอัตราการใช้สิทธ ิ  
เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม  บรษิัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิ และ/
หรือ อตัราการใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1.เมื่อบริษัทมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ของบริษัท โดยการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลเมื่อมลูค่าที่ตราไวม้ีผลบงัคบัใชต้ามที่เ ผยแพร่ผ่าน
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ระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรพัยฯ์  ทั้งนี ้บริษัทจะแจง้ข่าวการปรบัสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
อย่างชา้ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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iceice =  

(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที่ 1Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คืออตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

1Par   คือมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
0Par    คือมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

 
2.เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจ ากดั โดย “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษิัท” ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะ
ไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้ข่าวการปรบัสิทธิผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างช้าก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้
เครื่องหมาย) 
 
ในการนี ้"ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม"่  ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินทัง้หมดที่บรษิัทจะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั
ที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

 
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุ้น
ดังกล่าวดว้ยกัน ให้น าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษิัท" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้ 

 
"ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท" ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากบัมลูค่าการซือ้ขายหุน้สามญัของบรษิัททัง้หมดในแต่ละวนัหารดว้ย
จ านวนหุน้สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรพัยใ์นวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วนัท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ 

 
“วันที่ใช้ในการค านวณ” หมายถึงวันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาด
หลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
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ขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ขายในช่วงเวลาดังกล่าว 
บรษิัทจะด าเนินการก าหนดใหใ้ชร้าคายตุิธรรมของหุน้สามญัของบรษิัทเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 
“ราคายตุิธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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(2) อตัราการใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตามสตูรค านวณดงันี ้
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โดยที่ 1Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คืออตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท 
A  คือจ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน 

ผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีการเสนอหุ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 

B  คือจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

BX  คือจ านวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้ หลังหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลักทรพัย์นั้น (ถา้มี) ทั้งจาก
การเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่
บคุคลในวงจ ากดั (แลว้แต่กรณี) 

3.เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากัด
โดยที่หลกัทรพัยน์ัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือให้สิทธิในการซือ้หุน้สามัญ (“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มี
สิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั หรือ ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได ้(TSR) โดยที่ “ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ดงักล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ
หุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท” 
 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซื ้อ
หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัหรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัย์
ขึน้เครื่องหมาย XW) ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) โดยไม่คิดมลูค่า และ/หรือ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้
สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้
สามญั ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหม่
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ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายใหก้ับประชาชนทั่วไป 
และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัใบส าคญัแสดงสิทธิใน
การซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XT ส าหรบักรณีที่บรษิัทมีการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้
หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSR)) ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่าวการปรบัสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างชา้ก่อน
เวลา 09.00 น. ของวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมาย) 

 
“ราคาสทุธิต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” ค านวณไดจ้ากจ านวนเงินที่บริษัทจะไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยท์ี่ให้
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้ หกั
ดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถา้มี) รวมกับเงินที่จะไดร้บัจากการแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญั หรือใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้นัน้ หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิ
นัน้ 

 
อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พรอ้มกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุ้น
ดังกล่าวดว้ยกัน ให้น าราคาเสนอขายทุกราคามาค านวณราคาสุทธิต่อหุน้ของหุน้สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขาย
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษิัท" มาค านวณการเปล่ียนแปลงเท่านัน้  
"ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท" มีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลง
สภาพเปล่ียนเป็นหุน้สามัญหรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
(Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรือใหสิ้ทธิในการ
ซือ้หุน้สามญัส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และ/
หรือ วันแรกที่ผูซ้ือ้หลักทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัใบส าคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(วันแรกที่ตลาดหลักทรพัยข์ึน้
เครื่องหมาย XT ส าหรบักรณีที่บรษิัทมีการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(TSR)) (แลว้แต่กรณี) 
 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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(2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที่ 1Pr ice คือราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
0Pr ice   คือราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio   คืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio   คืออตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP         คือราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท 
A           คือจ านวนหุ้นสามัญที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิในการจองซือ้หลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลง
สภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัได ้หรือใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั กรณีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
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หรือวนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุน้
สามัญได ้หรือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ กรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการใหสิ้ทธิใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได ้(แลว้แต่กรณี) 

B  คือจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือ
เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญัตามที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ 
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั หรือใหสิ้ทธิใหสิ้ทธิในการซือ้
หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้

BX  คือจ านวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรพัยใ์ดๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลง
สภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั ส าหรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากัด รวมกับเงินที่
จะไดร้บัจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ / เปล่ียนเป็นหุน้สามญัไดห้รือใหสิ้ทธิในการจองซือ้หุน้สามญั หรือ
ใหสิ้ทธิใหสิ้ทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้

 
4.เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้สามญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งการเปล่ียนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้
เครื่องหมาย XD) ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้ข่าวการปรบัสิทธิผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างชา้ก่อนเวลา 09.00 น. 
ของวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมาย) 

(1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

][

][
0Pr1Pr

BA

A
iceice

+
=  

(2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที่ 1Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง  
0Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คือ  อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

A  คือจ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมลูค่าแลว้ ณ วนัก่อนวนัก าหนดรายชื่อ (Record Date) หรือวนั
ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัหุน้ปันผล (แลว้แต่กรณี) 

B  คือจ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
 
5.เมื่อบรษิัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบรษิัท [งบตรวจสอบงวด
ปีบญัชีที่จ่ายเงินปันผล] หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่มี
สิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะพิจารณาปรบัสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลทัง้ปี โดย
จะไม่มีการพิจารณาปรบัสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่จะด าเนินการปรบัสิทธิครัง้เดียวตอนจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
อย่างไรก็ดี หากบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ในการจ่ายเงินปันผลทัง้ปีนัน้ถือว่าบรษิัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินอตัราที่ก าหนด บรษิัท
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จะพิจารณาปรบัสิทธิทนัทีเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้ข่าวการปรบัสิทธิผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างชา้ก่อนเวลา 09.00 น. ของวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมาย) 
 
ทัง้นี ้อตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการด าเนินงานในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หารดว้ยก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลังจากหักเงิน
ส ารองตามกฎหมาย ของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปีเดียวกนั โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจรงิดงักล่าวใหร้วมถึงเงิน
ปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่าวดว้ย  

 
วนัท่ีใชใ้นการค านวณ หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XD)  

(1) ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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(2) อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
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โดยที่ 1Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คืออตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คืออตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

MP  คือราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิัท 
D  คือเงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือเงินปันผลต่อหุน้ที่ค  านวณไดห้ากจ่ายในอตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วล่าสุด) หลังจากหักเงินส ารองตามกฎหมาย  หารด้วยจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

 
6.ในกรณีที่มีเหตุการณอ์นัท าใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชนอ์นัพึงได ้ ซึ่งเป็นเหตุการณท์ี่
ไม่ไดก้ าหนดอยู่ในขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ดงักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ป็นดุลยพินิจของบรษิัทว่าจะมีการพิจารณาดงัต่อไปนีห้รือไม่  ซึ่งจะเป็นการ
พิจารณาเพื่อก าหนดการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิ้ทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ 
แทนอัตราการใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม โดยใหถื้อว่าผลการ
พิจารณานัน้เป็นท่ีสดุ ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้ข่าวการปรบัสิทธิผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างชา้ก่อนเวลา 09.00 
น. ของวันที่ท  าการปรบัสิทธิมีผลบังคับใช ้(หรือวันขึน้เครื่องหมาย) และบริษัทจะแจง้เป็นหนังสือใหส้ านักงาน ก.ล.ต. และนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดงักล่าว รวมทัง้จดัส่งข้อก าหนดสิทธิฉบบัแกไ้ขไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ดงักล่าว 
ภายในระยะเวลา 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตใุหต้อ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิดงักล่าว 
 
7.การค านวณการเปล่ียนราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 6 เป็นอิสระต่อกนั และจะค านวณการเปล่ียนแปลง
ตามล าดบัเหตกุารณก์่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตกุารณต์่าง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  านวณการเปล่ียนแปลงเรียงล าดบัดงันี ้คือ ขอ้ 1 
ขอ้ 5 ขอ้ 4 ขอ้ 2 ขอ้ 3 และขอ้ 6 โดยในแต่ละล าดบัครัง้ที่มีการค านวณการเปล่ียนแปลงใหค้งสภาพของราคาการใชสิ้ทธิและอตัรา
การใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต าแหน่ง (ไม่ตอ้งปัดเลขทศนิยมต าแหน่งที่ 5 และทศนิยมตัง้แต่ต  าแหน่งที่ 6 ใหต้ดัทิง้ทัง้หมด) 



หนา้ที่ 10 จาก 10 

 
8.การค านวณการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 6 จะไม่มีการเปล่ียนแปลงซึ่งท าใหร้าคาการ
ใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุ้น ส าหรบัการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะ
ค านวณจากราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 5 ต าแหน่ง) คณูกับจ านวนหุน้สามญั (จ านวนหุน้สามญัค านวณ
ไดจ้าก อตัราการใชสิ้ทธิใหม่ คณูกบัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ เมื่อค านวณไดจ้ านวนหุน้ออกมาเป็น
เศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้)  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชสิ้ทธิใหมท่ี่ค  านวณตามสตูรมีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตรา
ไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่กรณีที่
กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ส าหรบัอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัราการใชสิ้ทธิที่ค  านวณไดต้ามขอ้ 1 ถึงขอ้ 6 เช่นเดิม 
 
9.บรษิัทอาจท าการปรบัราคาการใชสิ้ทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิก็ได้ 
 
10.การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 6 และ/หรือ การออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการ
ปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ 9 บรษิัทจะด าเนินการแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการปรบัอตัราและราคาของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหต้ลาด
หลกัทรพัยท์ราบทนัทีผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนวนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้และแจง้เป็นหนงัสือต่อ
ส านกังาน กลต. และนายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก าหนดสิทธิที่
แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอเป็นหนงัสือจากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะจดั
ใหม้ีการเก็บรกัษาส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส านกังานใหญ่ของบรษิัท และ/หรือ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิ (ถา้ม)ี เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบส าเนาขอ้ก าหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลา
ท าการของสถานท่ีดงักลา่ว 
 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น (ถ้ามี)  -ไม่มี- 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ (ถ้ามี) บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

จัดท าโดย บรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
บรษิัทขอรบัรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้ง และครบถว้นทกุประการ 
 

บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 
ประทบัตราส าคญับรษิัท 

 

(นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย)์  (นางสาวพมิพว์รรณ ธารีรตันาวบิลูย)์ 

กรรมการ  กรรมการ 
 


