
_________

ไม่

โดยจดัส

และกาํห
รายช่ือต

ข

____________

การเสนอขา
เกินจาํนวน 1,4

ใบสํ

สรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้
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ธิ 1 หน่วย มีสิท ิ

นอตัราส่วน 2.1 
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อร์ิธ จาํกดั (มหา

จาํกดั (มหาชน)
ompany Limite

_____________

 4 (“ใบสําคัญแส
ทธิ  5   ปี  2  เดือ
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ต่อ 1หน่วยใบสํ
าคญัสิทธิดงักล่า
ดงสิทธิในรุ่นน้ี
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าชน) รุ่นที ่4 (E

) 
ed 

____________

สดงสิทธิ” หรือ
อน  ครบกาํหน
น ในราคาหุน้ละ
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ผูถื้อใบสาํ
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ดว่าด้วยสิทธิแล

ใบสาํคญัแสดงสิ
จดัสรร (“ใบสาํ
ท เอน็เนอร์ยี ่เอิร์

ผูถื้อใบสําคญัแ
แสดงสิทธิจะต้
ดต่างๆ ในขอ้กาํห
ใหญ่ของผูอ้อกใ
เวลาทาํการของ
วาม 

ความต่างๆ ที่ใช้
ดสิทธิ 

แสดงสิทธิ 

บสาํคญัแสดงสิท

หรือผูอ้อกใบ
ธิ 
คญัแสดงสิทธิ 
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ะหน้าที่ของผู้อ

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
าคญัแสดงสิทธิ”
ร์ธ จาํกดั (มหาช

แสดงสิทธิจะได้
อ้งผูกพนัตามข้
หนดสิทธิเป็นอ
ใบสาํคญัแสดงส
งผูอ้อกใบสาํคญั

ช้อยู่ในข้อกาํหน
หมาย

หมาย

ทธิ หมาย

สาํคญั หมาย

 หมาย

หมาย

หมาย
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ออกใบสําคญัแส
บริษทั เอ็

นสามญัของบริษ
” หรือ “EARTH
ชน) ตามมติท่ีปร

ดรั้บสิทธิตามท่ี
ขอ้กาํหนดสิทธิ
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สิทธิ เพ่ือใหผู้ถื้
ญแสดงสิทธิ 

นดสิทธิ ให้มีควา
ยถึง ขอ้กาํห

แสดงสิ
จดัสรร
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ยถึง ใบสําคั
เอน็เนอ
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แสดงสิ
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ขอ้กาํหนดสิทธิ

สดงสิทธิและผู้ถื
อน็เนอร์ยี ่เอร์ิธ 

 
ษทั เอน็เนอร์ยี ่เ
H-W4”) ในอตัร
ระชุมวิสามญัผูถื้

ทีได้กาํหนดไวใ้
ทุกประการ 
 ผูอ้อกใบสาํคญั
ถือใบสาํคญัแสด

ามหมายดงัต่อไ
หนดว่าดว้ยสิท
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
รใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส
งท่ีมีการแกไ้ขเพ
คญัแสดงสิทธิที
อร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั
ล่ียนมือได ้
อกโดยบริษทั ศู
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
 เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ

บสําคญัแสดงสิ
คญัแสดงสิทธิท่ีจ
นาคารพาณิชยเ์ปิ
ยห์รือวนัอ่ืนใดที
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ศคณะกรรมกา
ตใหเ้สนอขายใบ

                            

 หนา้ 1 

อใบสําคญัแสด
จาํกดั (มหาชน)

เอิร์ธ จาํกดั (มห
าส่วน 2.1  หุน้ส
ถือหุน้คร้ังท่ี 1/2

ในขอ้กาํหนดสิ
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นสามญัของบริษ
สามญัเดิม (“ใบ
พ่ิมเติม) 
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามั
ด (มหาชน) ตาม

นยรั์บฝากหลกั
สามญัของ บริษ
ธ จาํกดั (มหาชน

สทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
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หาชน) รุ่นท่ี 4 ที
สามญัเดิม ต่อ 1

2557  เม่ือวนัท่ี 2

ทธิ โดยผูอ้อ
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องผูอ้อกใบสํา
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บสาํคญัแสดงสิท

มญัท่ีจดัสรรให้
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ษทั เอน็เนอร์ยี ่เ
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ยถึง สาํนกัง
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หลกัทรัพยแ์ละต

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ

ใบสาํคญัแสดง
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กรกฎาคม  2557
ตลาดหลกัทรัพย
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รือ ตลาดหลกัท
ทศไทย) จาํกดั 

.2.1 ของขอ้กาํห
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อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 
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การใชสิ้ทธิคร้ัง
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หนกัของหุน้ยอ้
วนัท่ี 30 เมษายน

ทธิ 
e Date) 
รถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
ตลอดอายขุองใบ
ใชสิ้ทธิเป็นวนัท
วนัท่ี 15 มีนาคม
น 2562 และใน
ดทา้ยเป็นวนัทาํ
ยกวา่ 15 วนัก่อน
นการใช้สิทธิ 
ะสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
 ถึง 16.00 น. 
ชสิ้ทธิ”) ยกเวน้
วนัก่อนวนัใชสิ้ท
นงในการใชสิ้ทธิ
นทาํการสุดทา้ย
ดทะเบียนเพ่ือพั
สดงสิทธิ 21 วนั
การก่อนวนัปิด
กัทรัพยใ์หเ้ล่ือน

ขอ้กาํหนดสิทธิ

=  (6.32 x 2,964
     /  (2,964,123
=   6.46 บาทต่อ
 =   (6.32 – 6.46
 =   - 2.28 % 

ARTH-W4) ใน
าตลาด ท่ี  6.32 
นหลงั 7 วนัท
น - 12 พฤษภาค

นสามญัของบริษ
บสาํคญัแสดงสิ
ทาํการสุดทา้ยข
ม  2559 และวั
กรณีท่ีวนัใชสิ้ท
การสุดทา้ยก่อน
นวนัใชสิ้ทธิดงัก

ธิในการซ้ือหุน้ส
ภายในระยะเว
นการใชสิ้ทธิครั
ทธิคร้ังสุดทา้ย 
ธิตรงกบัวนัหยดุ
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ
กัการโอนใบสาํ
น ก่อนวนัใชสิ้ท
สมุดทะเบียน (
นวนัปิดสมุดทะ

 หนา้ 6 

4,123,889)+(7 
3,889 +1,411,4
อหุน้ 
6 ) / 6.28  

นคร้ังน้ี   ไม่มีผล
 บาท  บนสมม
ทาํการติดต่อกนั
คม พ.ศ. 2557)  

ษทัไดใ้นวนัท่ี 1
สิทธิโดยในกรณี
องบริษทัก่อนวั
นัใชสิ้ทธิคร้ังสุ
ทธิคร้ังสุดทา้ยต
นหนา้วนัใชสิ้ท
กล่าว 

สามญัของบริษั
ลา 5 วนัทาํการ
ร้ังสุดทา้ยกาํหน
(ต่อไปน้ีเรียกว่
ดทาํการของตล
ธิ 
าคญัแสดงสิทธิ
ทธิคร้ังสุดทา้ย 
(ในกรณีท่ีวนัปิด
ะเบียนเป็นวนัทาํ

 บริษทั เอ็

 x 1,411,487,56
487,567 +44,78

ลกระทบดา้นรา
มติฐานราคาตลา
น ก่อนวนัประ

5  มีนาคม และใ
ณีท่ีวนัใชสิ้ทธิต
วนัใชสิ้ทธิ 
สดทา้ยจะตรงกบั
ตรงกบัวนัหยดุท
ทธิคร้ังสุดทา้ย โ

ทั จะตอ้งแจง้ค
รก่อนวนัใชสิ้ท
นดให้มีระยะเว
า “ระยะเวลากา
ลาดหลกัทรัพยแ์

ธิ ยกเวน้ในกรณี
 และตลาดหลกั
ดสมุดทะเบียนพ
าการก่อนหนา้)

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

67)+(1.466 x 1,9
9,585)             

าคา   เน่ืองจาก
าดก่อนเสนอขา
ชุมคณะกรรมก

ในวนัท่ี 15  กนั
ตรงกบัวนัหยดุท

บวนัท่ีใบสาํคญั
ทาํการของตลาด
โดยระยะเวลาแ

ความจาํนงในก
ทธิในแต่ละคร้ัง 
ลาการแจง้ควา
ารแจง้ความจาํน
แห่งประเทศไท

ณการใชสิ้ทธิคร้ั
กทรัพยจ์ะทาํกา
พกัการโอนสิท
) 

 จาํกดั (มหาชน

991,725,989) 

กเป็นราคาใชสิ้ท
ย (“ราคาตลาด
การบริษทั คร้ัง

ยายนของแต่ละ
ทาํการของตลา

ญแสดงสิทธิมีอา
ดหลกัทรัพยแ์ห
แสดงความจาํน

ารใชสิ้ทธิซ้ือหุ้
 (ต่อไปน้ีเรียกว
มจาํนงในการใ
นงในการใชสิ้ท
ยใหเ้ล่ือนวนัแจ้

ังสุดทา้ยจะมีกา
รขึ้นเคร่ืองหมา

ทธิใบสาํคญัแสด

น) 

ทธิ
”) 
งท่ี 

ะปี
าด

ายุ
ห่ง
นง

ห้น
วา่ 
ใช้
ทธิ
จง้

าร
าย 
ดง



  

 

 ก
ความจาํนง
ในแต่ละค
ดงักล่าวให
สุดทา้ยทา
1.2.3      น

บ
อ
เ
เ
โ
โ
น

จะตอ้งประ
หลกัทรัพย
สิทธิเป็นข้
การลงบนั

บ
ใบสาํคญัแ
แจง้ใหส้ําน
ใบสาํคญัแ
1.2.4      วิ
(1)         ส

ท
สิทธิทราบ
 

                 

การแจง้ข่าวเก่ีย
งในการใชสิ้ทธิ
คร้ัง ในระบบเ
หก้บัผูถื้อใบสาํค
งไปรษณียล์งท
นายทะเบียนของ
บริษทั ศูนยรั์บฝ
อาคารสถาบนัวิ
เลขท่ี 2/7 หมู่ 4 
เขตหลกัส่ี กรุงเ
โทรศพัท ์0-259
โทรสาร 0-2832
นายทะเบียนขอ
ะกอบดว้ย ช่ือ
ย ์ (ประเทศไทย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ด
ทึกสมุดทะเบียน
บริษทัขอสงวน
แสดงสิทธิทราบ
นกังาน ก.ล.ต.
แสดงสิทธิทางไ
ธีการและสถาน

สถานท่ีติดต่อใน
ฝ่ายบั
บริษทั
889 อ
ถนนส
โทรศั
โทรส

ทั้งน้ี ในกรณีที
บผา่นระบบเผยแ

                            

ยวกบัการใชสิ้ท
ธิ บริษทัจะแจง้
เผยแพร่ขอ้มูลข
คญัแสดงสิทธิต
ะเบียน 
งใบสําคญัแสดง
ฝากหลกัทรัพย ์
วิทยาการตลาดท
 (โครงการนอร์
เทพมหานคร 10
96-9000 
2-4994-5 
องใบสาํคญัแสด
และนามสกุล 
ย) จาํกดั จะกาํห
ดงันั้น ผูถื้อใบส
นใบสาํคญัแสด
นสิทธิในการเป
บถึงการเปล่ียนแ
. ทราบภายใน 
ไปรษณียล์งทะเบี
นทีต่ิดต่อในการ
นการใชสิ้ทธิ 
บญัชีและการเงิน
ท เอน็เนอร์ยี ่เอิ
อาคารไทยซีซีท
สาทรใต ้แขวงย
ศพัท ์02- 673-96
สาร 02- 673-963
ท่ีบริษทัมีการเป
แพร่ขอ้มูลของต

                             

ข

ทธิ อตัราการใชสิ้
รายละเอียดดงัก
ของตลาดหลกัท
ตามรายช่ือท่ีปร

งสิทธิ 
 (ประเทศไทย) 
ทุน ชั้น 2 
ร์ธปาร์ค) แขวงท
0210 

ดงสิทธิ จะรับผิ
สญัชาติและท่ีอ

หนด ในกรณีขอ้
สาํคญัแสดงสิท ิ
ดงสิทธิต่อนายท
ปล่ียนนายทะเบี
แปลงดงักล่าวผ
 15 วนั รวมท
บียนดว้ย 
รใช้สิทธิแปลงสภ

น 
ร์ธ จาํกดั (มหาช
าวเวอร์ หอ้งเลข
ยานนาวา เขตส
631-3 
34 
ปล่ียนแปลงสถา
ตลาดหลกัทรัพ
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สิทธิ ราคาท่ีจะ
กล่าวอยา่งนอ้ย 
ทรัพย ์ (SETPo
รากฏอยูใ่นสมุด

 จาํกดั 

ทุ่งสองหอ้ง 

ผดิชอบต่อการปิ
อยูข่องผูถื้อใบสํ
อมูลไม่ตรงกนั จ
ธิมีหนา้ท่ีในกา
ทะเบียนโดยตรง
บียนใบสําคญัแ
ผ่านทางระบบเผ
ทั้งบริษทัจะดาํเน

ภาพ 

ชน) 
ขท่ี 125-128 ชั้น
าทร กรุงเทพมห

นท่ีติดต่อในกา
ย ์(SETPortal) ต
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ซ้ือหุน้สามญั ร
 5 วนัทาํการก่อ
ortal) สาํหรับว
ดทะเบียนผูถื้อใบ

ปิดสมุดทะเบียน
สาํคญัแสดงสิทธิ
จะถือวา่ขอ้มูลที
รแจง้ขอเปล่ียน
ง 
สดงสิทธิ โด
ผยแพร่ขอ้มูลขอ
นินการจดัส่งห

นท่ี 12  
หานคร 10120 

ารใชสิ้ทธิ บริษ
ต่อไป 

             บริษทั เอ็

ระยะเวลาในการ
อนระยะเวลากา
วนัใชสิ้ทธิคร้ัง
บสาํคญัแสดงสิ

นผูถื้อใบสาํคญั
ธิ และรายละเอี
ท่ีปรากฏอยูใ่นส
นแปลง หรือแกไ้

ดยจะแจง้การเป
องตลาดหลกัท
นงัสือแจง้การเ

ษทัจะแจง้รายละ

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

รใชสิ้ทธิ และร
ารแจง้ความจาํน
สุดทา้ยบริษทัจ
สิทธิ ณ วนัปิดส

แสดงสิทธิ ซ่ึง
อียดอ่ืนๆ ท่ีบริ
สมุดทะเบียนผูถื้
ไขขอ้ผิดพลาดใ

ปล่ียนแปลงดงั
รัพย ์ (SETPort
เปล่ียนแปลงดงั

ะเอียดใหก้บัผูถื้

 จาํกดั (มหาชน

ะยะเวลาการแจ้
นงในการใชสิ้ท
จะส่งรายละเอีย
สมุดทะเบียนคร้ั

งในสมุดทะเบีย
ษทั ศูนยรั์บฝา
ถือใบสาํคญัแสด
ในรายละเอียดใ

งกล่าวให้แก่ผูถื้
tal) โดยเร็ว แล
งกล่าวใหก้บัผูถื้

ถือใบสาํคญัแสด

น) 

จง้
ทธิ
ยด
ร้ัง

ยน
าก
ดง
ใน

ถือ
ละ
ถือ

ดง



  

 

 (2)    ผูถื้อ
นั้นมีสิทธิใ
ในกรณีท่ีใ
ความจาํนง
ในกรณีท่ีใ
กรอกแบบ
หลกัทรัพย
ถอนใบสาํ
ต่อไป 
ผูถื้อใบสาํ
จาํนงในกา
สิทธิจองซ้ื
 (
ลงนามโด
ของบริษทั
ในการใชสิ้
 (
อยูใ่นแบบ
 (

 
  
  

  
  
  
  
 (
กาํหนด โด

                 

อใบสาํคญัแสดง
ในใบสาํคญัแส
ใบสาํคญัแสดง
งการใชสิ้ทธิได้
ใบสาํคญัแสดงสิ
บคาํขอให้ออกใ
ย ์(Broker) ของ
าคญัแสดงสิทธิ

คญัแสดงสิทธิห
ารใชสิ้ทธิ โดยผ
ซ้ือหุน้สามญัดว้ย
(2.1) แบบแสดง
ยผูถื้อใบสาํคญั
ทได ้ณ สถานท่ี
สิทธิคร้ังสุดทา้ย
(2.2) ใบสาํคญัแ
บแสดงจาํนงการ
(2.3) หลกัฐานป
          (ก.) บุคค
          (ข.) บุคค
          (ค.) นิติบุ

สาํเนา
สาํเนา
(ยกเว้
ฝากฯ

        (ง.) นิติบุค
 สาํเนา
 ก่อนว
 ลายมื
(2.4) ชาํระเงิน
ดยไม่เกินวนัใช้

                            

งสิทธิหรือใบแท
สดงสิทธิตามจาํน
สิทธิอยูใ่นระบ
ดท้นัที  
สิทธิอยูใ่นระบ
ใบสําคญัแสดง
งตน และ Broke
สาํหรับนาํไปใ

หรือใบแทนใบ
ผูถื้อใบสาํคญัแส
ย โดยดาํเนินกา
งความจาํนงการ
ญแสดงสิทธิ ทั้ง
ติดต่อในการใช
ย หรือ Downloa
แสดงสิทธิหรือ
รใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
ประกอบการใช้
คลสัญชาติไทย: 
คลท่ีมิใช่สญัชาติ
บุคคลในประเทศ
าหนงัสือรับรอ
าถูกตอ้ง และเอ
วน้กรณีท่ีบริษทั

 เป็นผูโ้อน/ผูรั้บ
คคลต่างประเทศ
าหนงัสือสาํคญั
วนัใชสิ้ทธิซ่ึงรับ
ือช่ือตาม (ก.)ห

นตามจาํนวนใน
ชสิ้ทธิ โดยวธีิหนึ

                             

ข

ทนใบสาํคญัแส
นวนท่ีระบุอยูใ่น
บบใบหุ้น  ผูถื้อใ

บไร้ใบหุน้ (Sc
งสิทธิหรือใบแ
er จะดาํเนินการ
ชเ้ป็นหลกัฐาน

สาํคญัแสดงสิท
สดงสิทธิจะตอ้
ารและส่งเอกสา
รใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
งน้ีผูถื้อใบสาํคญั
ชสิ้ทธิ ในช่วงร
ad แบบแสดงค
อใบแทนใบสาํคั
สามญั 

ชสิ้ทธิ 
 สาํเนาบตัรประ
ติไทย: สาํเนาหน
ศ 
งบริษทัท่ีออกโ
อกสารหลกัฐาน
 ศูนยรั์บฝากหล
บโอน ไม่ตอ้งส่
ศ 
ญการจดัตั้งบริษั
บรองโดย Nota
หรือ (ข.) พร้อมรั
การใชสิ้ทธิตาม
น่ึงวธีิใด ดงัน้ี 
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สดงสิทธิตามแบ
นแบบแสดงคว
ใบสําคญัแสดง

criptless)  ผูถื้อ
ทนใบสําคญัแส
รแจง้กบับริษทั 
นประกอบการใช

ทธิท่ีประสงคจ์ะ
งปฏิบติัใหถู้กต้
ารดงัต่อไปน้ี 
นสามญัท่ีไดก้รอ
ญแสดงสิทธิจะ
ระยะเวลาการแจ
วามจาํนงการใช
คญัแสดงสิทธิท่ีร

ะจาํตวัประชาชน
นงัสือเดินทางซ่ึ

โดยกระทรวงพ
นของผูมี้อาํนาจ
ลกัทรัพย ์(ประเ
ส่งหลกัฐานดงัก

ทั หนงัสือบริค
ary Public พร้อ
รับรองสาํเนาถูก
มท่ีระบุในแบบ
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บบท่ีตลาดหลกัท
ามจาํนงการใชส้
งสิทธิสามารถใ

ใบสาํคญัแสดง
สดงสิทธิตามที
 ศูนยรั์บฝากหลั
ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นส

ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
ตอ้งตามขอ้บงัคบั

อกขอ้ความถูกต
สามารถขอรับแ
จง้ความจาํนงใน
ชสิ้ทธิ ไดท่ี้ ww
ระบุวา่ผูถื้อนั้นมี

นซ่ึงยงัไม่หมดอ
ซึงยงัไม่หมดอาย

พาณิชยท่ี์ออกไม
จลงลายมือช่ือต
เทศไทย) จาํกดั 
กล่าว) 

คณห์สนธิ ขอ้บั
มรับรองสาํเนา
กตอ้ง 
บแสดงความจาํน

             บริษทั เอ็

ทรัพยก์าํหนด ที
สิทธิซ้ือหุน้สาม
ชใ้บสาํคญัแสด

งสิทธิท่ีตอ้งการ
ท่ีตลาดหลกัทรั
ลกัทรัพย ์(ประเ
ามญัท่ีจะยืน่กบั

นสามญัจะตอ้งป
บัหรือกฎหมาย

ตอ้งชดัเจนและ
แบบแสดงความ
นการใชสิ้ทธิหรื
ww.energyearth
มีสิทธิในใบสาํ

อาย ุพร้อมรับร
ย ุพร้อมรับรอง

ม่เกิน 3 เดือน
าม (ก.) หรือ (
 หรือบริษทั ผูฝ้

งัคบั และหนงัสื
ถูกตอ้ง และเอ

นงการใชสิ้ทธิซื

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ท่ีระบุวา่ผูถื้อใบ
มญั  
ดงสิทธิเป็นหลั

รใชสิ้ทธิตอ้งแจ้
ัพยก์าํหนด โ
ทศไทย) จาํกดั 
บบริษทั เพ่ือดาํ

ปฏิบติัตามเง่ือน
ยต่างๆ ท่ีใชบ้งัคั

ะครบถว้นแลว้ท
มจาํนงการใชสิ้
รือระยะเวลากา

h .co.th 
คญัแสดงสิทธิต

องสาํเนาถูกตอ้
สาํเนาถูกตอ้ง 

นก่อนวนัใชสิ้ท
(ข.) พร้อมรับร
ากหลกัทรัพยก์ั

สือรับรองท่ีออก
กสารหลกัฐานข

ซ้ือหุ้นสามญัภา

 จาํกดั (มหาชน

สาํคญัแสดงสิท

กัฐานในการแจ้

จง้ความจาํนงแล
โดยยื่นต่อบริษั
 (“TSD”) เพ่ือข
าเนินการใชสิ้ท

นไขการแจง้ควา
คบัเก่ียวกบัการใ

ทุกรายการ พร้อ
สิทธิซ้ือหุน้สามั
ารแจง้ความจาํน

ตามจาํนวนท่ีระ

ง 

ธิ พร้อมรับรอ
รองสาํเนาถูกตอ้
กบับริษทั ศูนยรั์

กไม่เกิน 6 เดือ
ของผูมี้อาํนาจล

ายในระยะเวลา

น) 

ทธิ

จง้

ละ
ทั
ขอ
ทธิ

าม
ใช้

อม
ญั
นง

ะบุ

อง
อง 
รับ

อน
ลง

าท่ี
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แ
เ
 

(3)  จาํน
ใบสาํคญัแ
 
(4)  จาํนวน
ตามท่ีกล่า
หน่วยของ
เหลืออยูจ่า
ผูถื้อใบสาํ
 ใ
เง่ือนไขกา
 
(5)  การคาํ
และ/หรือ 
คูณกบัจาํน
จาํนงการใ
 
(6) หากบ
หรือบริษทั

                 

 (ก.) โ
จาํกดั (มหาชน)
และเขียนช่ือ นา
 (ข.) 
 กรุงเท
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์
ดงักล่าวจะสมบู
มิไดเ้กิดจากบริ
ยกเลิกการขอใช
การใชสิ้ทธิในค
หมายเหตุ : ผูถื้
แสตมป์ทั้งหมด
เก่ียวขอ้ง หรือบั
 
นวนหน่วยของใ
แสดงสิทธิหน่ึงห

นหุน้สามญัท่ีจะ
วขา้งตน้ หารด
งใบสาํคญัแสดง
ากการคาํนวณดั
คญัแสดงสิทธิภ
ในกรณีท่ีตอ้งมี
ารปรับสิทธิ แล

านวณการเปล่ีย
 อตัราการใชสิ้ท
นวนหุ้นสามญั 
ใชสิ้ทธิ เม่ือคาํน

บริษทัไดรั้บหลั
ทตรวจสอบได้

                            

โอนเงินเขา้บญัชี
) สาขาบางรัก  
ามสกุล  ท่ีอยู ่แ
ชาํระโดย เช

ทพมหานคร ภ
ร์ธ ”  และเขียนชื
บูรณ์ต่อเม่ือบริษั
ษทัใหถื้อวา่ผูถื้อ
ชสิ้ทธิในคร้ังนั้
คร้ังสุดทา้ยใหถื้
ถือใบสาํคญัแสด
ด (ถา้มี) ตามบท
บงัคบัใชใ้นการใ

ใบสําคญัแสดง
หน่วยต่อหน่ึงหุ้

ะออกเม่ือมีการ
ดว้ยราคาการใช้
งสิทธิคูณดว้ยอั
ดงักล่าว บริษทัจ
ภายใน 14 วนั นั
มีการเปล่ียนแปล
ะมีเศษของจาํน

นแปลงราคากา
ทธิลดลงเวน้แต่ก

(จาํนวนหุ้นส
นวณไดจ้าํนวนห

ลกัฐานใบสําคญั
ดว้่าขอ้ความท่ีผู ้

                             

ข

ชีเงินฝากช่ือบญั
  บญัชีออมทรัพ
และเบอร์โทรศพั
ช็ค ดร๊าฟท ์
ภายในวนัใช้สิ
ช่ือ นามสกุล  ท่ี
ษทัสามารถเรียก
อใบสาํคญัแสด

นั้นแต่ทั้งน้ีไม่เป็
ือวา่หมดสิทธิที
ดงสิทธิท่ีประส
ทบญัญติัแห่งปร
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ส

งสิทธิท่ีขอใชสิ้ท
หุน้สามญั เวน้แต

ใชสิ้ทธิ จะคาํน
ชสิ้ทธิในขณะท่ี
ตัราการใชสิ้ทธิ
จะไม่นาํเศษดงัก
นบัจากวนัใชสิ้ท
ลงอตัราการใช้
นวนหุน้สามญัท่ี

ารใชสิ้ทธิและอั
กรณีการรวมหุ้น
ามญัคาํนวณได้
หุน้ออกมาเป็นเศ

ญแสดงสิทธิไม่
ผูถื้อใบสําคญัแส

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ

ญชี “บัญชีจองซ้ื
พย ์  เลขท่ีบญัชี
พทท่ี์ติดต่อไดไ้ว
ตัว๋แลกเงินธน
ทธิแต่ละคร้ัง 

ท่ีอยู ่และเบอร์โท
กเก็บเงินจาํนวน
ดงสิทธิแสดงเจต
ปนการตดัสิทธิที
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
สงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ื
ระมวลรัษฎากร
สามญัตามใบสาํ

ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ต่จะมีการปรับสิ

นวณโดยการนาํ
ท่ีมีการใชสิ้ทธินั้
ธิ หากมีการปรับ
กล่าวมาคิดคาํน
ทธิในแต่ละคร้ัง
สิ้ทธิตามเกณฑ์
จะไดรั้บจากกา

ตัราการใชสิ้ทธิ
น และจะใชร้าค
ดจ้ากอตัราการใ
ศษหุน้ ใหต้ดัเศ

ม่ครบตามจาํนว
สดงสิทธิกรอก
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ซ้ือหุ้นสามัญขอ
ช  014-2-67752-
วด้า้นหลงั  
นาคาร หรือค
โดยขีดคร่อม
ทรศพัทท่ี์ติดต่อ
นดงักล่าวไดแ้ล้
ตนายกเลิกการใ
ท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือห
ญตามใบสาํคญั
ซ้ือหุน้สามญัจะเ
รวา่ดว้ยหมวดอ
าคญัแสดงสิทธิ 

ญจะตอ้งเป็นจาํ
สิทธิ 

จาํนวนเงินในก
นั้น โดยบริษทัจ
บราคาการใชสิ้
วณและจะชาํระ
โดยไม่มีดอกเบ้ี
ฑก์ารปรับราคาก
ารใชสิ้ทธิตามใบ

ธิ จะไม่มีการเปลี
คาการใชสิ้ทธิใ
ใชสิ้ทธิใหม่ คู
ศษของหุน้นั้นท้ิ

นท่ีระบุไวใ้นแ
กลงในแบบแส

             บริษทั เอ็

ง บมจ.  เอน็เน
-0 โดยแนบหลั

คาํสั่งจ่ายเงินธน
สั่งจ่าย “ บัญชี
อไดไ้วด้า้นหลงั
ว้เท่านั้น หากเรี
ใชสิ้ทธิดงักล่าว
หุ้นสามญัในคร้ั
แสดงสิทธิดงัก
เป็นผูรั้บภาระค่
อากรแสตมป์ ห
 (ถา้มี) 

านวนเต็มเท่านั้น

การใชสิ้ทธิซ่ึงผู ้
จะออกหุ้นสามั
สทธิและ/หรืออตั
ะเงินเหลือจากก
บ้ีย 
การใชสิ้ทธิและ
บสาํคญัแสดงสิ

ล่ียนแปลงซ่ึงทํ
หม่หลงัการเปลี
ณกบัจาํนวนใบ
ิ้ง)  

แบบแสดงความ
ดงความจาํนงก

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

อร์ยี่ เอร์ิธ” ธน
กัฐานการโอนเ

นาคารท่ีสามาร
ชีจองซื้อหุ้นสา
ง  ทั้งน้ี การใชสิ้
รียกเก็บเงินไม่ไ
ว และบริษทัตก
ร้ังต่อไป เวน้แ
ล่าวอีกต่อไป 
ค่าใชจ่้ายทางภา
รือขอ้บงัคบั ห ื

น โดยอตัรากา

ผูถื้อใบสาํคญัแส
ญัเป็นจาํนวนเต็
ตราการใชสิ้ทธิ
การใชสิ้ทธิดงัก

ะอตัราการใชสิ้
สิทธิ ใหต้ดัเศษข

าํใหร้าคาการใช
ล่ียนแปลง (ทศ
บสําคญัแสดงสิ

มจาํนงการใชสิ้
การใช้สิทธิซ้ือ

 จาํกดั (มหาชน

าคาร  กสิกรไท
เงิน (Pay in Slip

รถเรียกเก็บไดใ้
ามัญของ บมจ
สิทธิซ้ือหุน้สามั
ไดด้ว้ยเหตุใดๆ 
ลงใหถื้อเป็นกา
แต่เป็นการยกเลิ

ษีและ/หรืออาก
รือกฎหมายอ่ืน

ารใชสิ้ทธิเท่ากั

สดงสิทธิไดช้าํร
ต็มไม่เกินจาํนว
ธิแลว้ ทาํใหมี้เศ
ล่าวคืนใหแ้ก่   

สทธิตามท่ีระบุใ
ของหุน้ท้ิง 

ชสิ้ทธิใหม่สูงข้ึ
นิยม 3 ตาํแหน่
สิทธิท่ีแสดงควา

สทธิซ้ือหุ้นสามั
หุ้นสามญันั้นไ

น) 

ทย  
p)  

ใน
จ. 
ญั
 ท่ี
าร
ลิก

กร
นท่ี

กบั

ระ
วน
ศษ
  

ใน

ข้ึน 
ง) 
าม

ญั 
ไม่



  

 

ครบถว้นห
ทาํการแกไ้
สภาพลงโ
สิทธิ โดยไ
ในกรณีท่ีผ
ต่อไปน้ี ตา
 (
 (
                 
 ใ
ถือใบสาํคั
ดงักล่าวยงั
 ใ
สิทธิเพียงบ
ใบสาํคญัแ
 (7)   เม่ือ
สามญั กล่
ถูกตอ้งแล
หนงัสือจา
 
(8)    เม่ือ
อยา่งครบถ
เม่ือพน้กาํห
 
(9)  ในก
หากใบสาํ
ส่วนท่ีเหลื
ใบสาํคญัแ
แสดงสิทธิ
ไทย)  ภาย
 

                 

หรือไม่ถูกตอ้ง 
ไขเพ่ือใหเ้ป็นไป
โดยไม่มีการใชสิ้
ไม่มีดอกเบ้ียไม่
ผูถื้อใบสาํคญัแ
ามท่ีบริษทัเห็น
(6.1)         ถือวา่
(6.2)         ถือวา่
                ไดรั้บ
ในกรณีตามขอ้ 
ญัแสดงสิทธิภา
งมีผลใชไ้ดต้่อไ
ในกรณีตามขอ้ 
บางส่วนคืนให้
แสดงสิทธิส่วนที
อผูถื้อใบสาํคญั
าวคือ ไดส่้งมอ
ละครบถว้นสมบ
ากบริษทั 

อพน้กาํหนดวนั
ถว้น ใหถื้อวา่ใบ
หนดการใชสิ้ท ิ

กรณีท่ีผูถื้อใบสํ
คญัแสดงสิทธิน
ลือคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
แสดงสิทธิเก่า   
ธิจาํนวนดงักล่า
ยใน 14 วนันบัจ

                            

หรือปิดอากรแ
ปตามเง่ือนไขก่
สิทธิ และบริษทั
ม่วา่ในกรณีใดๆ 
แสดงสิทธิชาํระ
สมควร 
าการแจง้ความจ
าจาํนวนหุน้สาม
บชาํระไวจ้ริงตา
 (6.1) บริษทัจะ
ายใน 14 วนั โด
ไปจนถึงวนัใชสิ้
 (6.2) บริษทัจ
ก้บัผูถื้อใบสาํคั
ท่ียงัไม่มีการใช้
ญแสดงสิทธิ ท่ีป
บทั้งใบสาํคญัแ
บูรณ์ ผูถื้อใบส

ใชสิ้ทธิคร้ังสุด
บสาํคญัแสดงสิ
ธิคร้ังสุดทา้ย 

าคญัแสดงสิทธิ
นั้นอยูใ่นระบบ
อใบสาํคญัแสด
หรือหากเป็นใบ
าวให้แก่ผูถื้อใบ
ากวนัใชสิ้ทธินั้

                             

ข้

สตมป์ไม่ครบถ้
ก่อนวนัท่ีใชสิ้ทธิ
ทจะจดัส่งใบสาํ
 
ะเงินในการใชสิ้

จาํนงในการใชสิ้
มญัท่ีจองซ้ือมีจํ
ามราคาการใชสิ้
คืนเงินท่ีไดรั้บไ
ดยไม่มีการคาํน
สิทธิคร้ังสุดทา้ย
จะส่งมอบใบสาํ
คญัแสดงสิทธิภา
ชสิ้ทธิดงักล่าวยงั
ประสงคจ์ะใชสิ้
แสดงสิทธิ แบบ
สาํคญัแสดงสิท

ทา้ยแลว้ แต่ผูถื้
สิทธินั้นๆ ส้ินสภ

ธิ ส่งมอบใบสาํ
บไร้ใบหุ้น บริษั
งสิทธิทางไปรษ
บสาํคญัแสดงสิ
บสําคญัแสดงสิ
ั้น ๆ   

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ถว้นถูกตอ้งตาม
ธิ มิฉะนั้นแลว้บ
าคญัแสดงสิทธิ

สิทธิไม่ครบถว้น

สิทธิในคร้ังนั้นส
าํนวนเท่ากบัจาํ
สิทธิในขณะนั้น
ไวแ้ละใบสาํคญั
วณดอกเบ้ีย ไม่
 หรือ 
าคญัแสดงสิทธิ 
ายใน 14 วนั 
งมีผลใชต่้อไปจ
สิทธิซ้ือหุ้นสามั
บแสดงความจาํน
ทธิ จะไม่สามา

ถือใบสาํคญัแสด
ภาพลงโดยไม่มี

าคญัแสดงสิทธิ
ทัจะส่งใบสาํคญั
ษณียล์งทะเบียน
ทธิในระบบไร้
สิทธิโดยผ่านบญั
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มขอ้บงัคบัหรือก
บริษทัจะถือวา่ก
คืนใหแ้ก่ผูถื้อใ

น บริษทัสงวน

ส้ินสภาพลงโด
านวนท่ีพึงจะได้
น 
ญแสดงสิทธิ ซ่ึง
ม่วา่ในกรณีใดๆ

 พร้อมเงินส่วน
โดยจะไม่มีการ
จนถึงวนัใชสิ้ทธิ
ญัไดป้ฏิบติัตาม
นงการใชสิ้ทธิซื
รถเพิกถอนการ

ดงสิทธิยงัมิไดป้
มีการใชสิ้ทธิ แล

ธิเป็นจาํนวนหน
ญแสดงสิทธิใบ
นภายใน 14 วนั
ใบหุน้  (Scriple
ญชีฝากหลกัทรั

             บริษทั เอ็

กฎหมายต่างๆ 
การแจง้ความจาํ
บสาํคญัแสดงสิ

นสิทธิท่ีจะดาํเนิ

ยไม่มีการใชสิ้ท
ดรั้บตามจาํนวน

งบริษทัถือวา่ไม่
 ทั้งน้ี ใบสาํคญั

นท่ีเหลือ (ถา้มี)
รคาํนวณดอกเบ้ี
ธิคร้ังสุดทา้ย 
มเง่ือนไขการแจ
ซ้ือหุน้สามญั แ
รใชสิ้ทธิได ้ เว ้

ปฏิบติัตามเง่ือน
ละผูถื้อใบสาํคญั

น่วยมากกวา่จาํน
บใหม่ท่ีมีจาํนวน
นนบัจากวนัใชสิ้
ess System)   บ
รัพยท่ี์บริษทั ศูน

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ผูถื้อใบสาํคญัแ
านงในการใชสิ้ท
สิทธิภายใน 14 

นินการประการ

ทธิ หรือ 
เงินในการใชสิ้

่มีการใชสิ้ทธิดั
ญแสดงสิทธิท่ียงั

) ในกรณีท่ีบริษ
บ้ียไม่วา่ในกรณี

จง้ความจาํนงก
ละชาํระเงินค่าจ
วน้แต่จะไดรั้บค

นไขของการใชส้
ญแสดงสิทธิจะ

นวนหน่วยท่ีปร
นหน่วยของใบส
สิทธินั้น ๆ  และ
บริษทัจะทาํการส
นยรั์บฝากหลกั

 จาํกดั (มหาชน

แสดงสิทธิจะตอ้
ทธิในคร้ังนั้นส้ิ
 วนันบัจากวนัใ

รใดประการหนึ

ทธิ ซ่ึงบริษทั   

งักล่าวใหก้บั ผู ้
งไม่มีการใชสิ้ท

ษทัถือวา่มีการใ
ณใดๆ อยา่งไรก็

ารใชสิ้ทธิซ้ือหุ้
จองซ้ือหุน้สามั
ความยินยอมเป็

สิทธิท่ีกาํหนดไ
ะใชสิ้ทธิไม่ไดอี้

ระสงคจ์ะใชสิ้ท
สาํคญัแสดงสิท
ะจดัทาํการยกเลิ
ส่งมอบใบสาํคั
กทรัพย ์(ประเท

น) 

อง
ส้ิน
ใช้

น่ึง

้
ทธิ

ใช้
ก็ดี 

ห้น
ญั

ปน

ไว้
อีก

ทธิ 
ทธิ
ลิก
ญั
ทศ



  

 

(10)     บริ
การใชสิ้ท
นอกจากน้ี
ผูถื้อหุน้ตา
 
(11)   ใน
ใบสาํคญัแ
ใชสิ้ทธิได้
(12)    ให
ผูจ้ดัการ เ
สิทธิทั้งดา้
เก่ียวขอ้งกํ
กฎระเบียบ
 
2.           ก
2.1         วิ
 ก
ให้แก่ผูถื้อ
ทะเบียนผูถ้
 
2.2         วิ

บ
7  กรกฎาค

 
2.3        วนั

บ
7  กรกฎาค

 
2.4         วิ

บ
ใบสาํคญัแ
ออกและส่

                 

ษทัจะยืน่ขอจด
ธิในแต่ละคร้ัง

น้ี บริษทัจะดาํเนิ
ามจาํนวนหุน้สา

นกรณีท่ีหุน้สามั
แสดงสิทธิท่ีไม่ส
ดเ้น่ืองจากการถู
หค้ณะกรรมการ
เป็นผูพ้ิจารณาข้
านราคาและอตัร
กาํหนด ทั้งน้ี หา
บต่อไป 

การจอง การจาํห
ธีการเสนอขายใ
การเสนอขายใบ
อหุน้เดิมและได้
ถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 

ธีการจดัสรรใบ
บริษทัจดัสรรใบ
คม  2557 ในอตั
 
นและวธีิการจอ
บริษทัจดัสรรใบ
คม  2557 ในอตั
 
ธีการส่งมอบใบ
บริษทัจะดาํเนิน
แสดงสิทธิให้แก
ส่งมอบใบสาํคญั

                            

ดทะเบียนเปล่ียน
ภายใน 14 ว

นินการจดทะเบีย
ามญัท่ีคาํนวณไ

มญัท่ีสาํรองไวเ้พื
สามารถใชสิ้ทธิ
กจาํกดัสิทธิตาม
รบริษทั หรือ ก
ขอ้กาํหนด เง่ือน
ราการใชสิ้ทธิต
ากมีกรณีท่ีจาํเป็

หน่าย และการจั
ใบสําคญัแสดงสิ
บสาํคญัแสดงสิ
รั้บจดัสรรในอั
  7  กรกฎาคม  

บสําคญัแสดงสิท
บสาํคญัแสดงสิท
ตราส่วน 2.1 หุน้

งซ้ือ และการชํา
บสาํคญัแสดงสิท
ราส่วน 2.1 หุน้

บสําคญัแสดงสิท
นการให้ ศูนยรั์
ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีมี
ญแสดงสิทธิ ตาม

                             

ข้

นแปลงทุนชาํระ
วนั นบัจากวนั
ยนผูถื้อใบสาํคญั
ไดจ้ากการใชสิ้ท

พื่อรองรับการใ
ธิได ้อยา่งไรกต็
มสดัส่วนการถือ
กรรมการผูจ้ดัก
นไขอ่ืนและราย
ามวิธีการคาํนว
นตอ้งขอมติจาก

ดัสรร 
สิทธิ 
สิทธิของบริษทัใ
ตัราส่วน 2.1 หุ้
2557 โดยไม่คิด

ทธิ 
ทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
นสามญัเดิม ต่อ 

าระเงนิค่าจองซื
ทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
นสามญัเดิม ต่อ 

ทธิ 
รับฝากหลกัทรั
มีรายช่ือปรากฏ
มรายละเอียดแล

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ะแลว้ของบริษทั
นใชสิ้ทธิ และ
ญแสดงสิทธิท่ีไ
ทธิในคร้ังนั้น 

ชสิ้ทธิมีไม่เพีย
ตาม บริษทัจะไม
อหุน้ท่ีระบุในข้
าร หรือบุคคลที
ยละเอียดอ่ืนๆ 
วณท่ีเหมาะสม เ
กท่ีประชุมผูถื้อ

ในรุ่นน้ีไม่ผ่าน
หุน้สามญัเดิม ต่
ดมูลค่า 

นสามญัเดิมและไ
 1 หน่วยใบสาํคั

ซ้ือใบสําคญัแสด
นสามญัเดิมและไ
1 หน่วยใบสาํคั

ัพย ์ เป็นนายท
ฏอยูใ่นสมุดทะเ
ละขั้นตอน ดงัน้ี

                            

 หนา้ 11 

ทต่อกระทรวงพ
ะบริษทัไดรั้บชํ
ดใ้ชสิ้ทธินั้นเข้

งพอ บริษทัจะ
ม่ชดใชค้่าเสียห
ขอ้บงัคบัของบริ
ท่ีไดรั้บมอบหม
หรือเหตุใหต้อ้ง
เม่ือมีเหตุการณ์
อหุน้ คณะกรรม

นผูจ้ดัจาํหน่ายแ
ต่อ 1 หน่วยใบส

ไดรั้บจดัสรรท่ีมี
คญัแสดงสิทธิ 

ดงสิทธิ 
ไดรั้บจดัสรรท่ีมี
ญัแสดงสิทธิโด

ะเบียนใบสาํคญั
เบียนผูถื้อหุน้  ณ
น้ี   

             บริษทั เอ็

พาณิชยต์ามจาํน
ชาํระค่าหุ้นครบ
า้เป็นผูถื้อหุน้ส

ดาํเนินการชดใ
หายใหแ้ก่ผูถื้อใบ
ริษทั ถึงแมว้า่จะ
มายจากคณะกร
งออกหุน้ใหม่ต
ณ์ตามท่ีประกาศ
การบริษทัจะนํ

ละรับประกนัก
สาํคญัแสดงสิท

มีรายช่ือปรากฏใ

มีรายช่ือปรากฏใ
ดยไม่คิดมูลค่า 

ญแสดงสิทธิ แ
ณ  วนัท่ี  7  กรก

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

วนหุน้สามญัท่ี
ตามจาํนวนท่ีมี
ามญัของบริษทั

ใชค่้าเสียหายท่ีเ
บสาํคญัแสดงสิ
ะมีหุน้สามญัเพีย
รมการบริษทัห
ตลอดจนการเปลี
ศคณะกรรมการ
าํเสนอต่อท่ีปร

การจาํหน่าย แต
ธิ ซ่ึงมีรายช่ือป

ในสมุดทะเบียนผ

ในสมุดทะเบียนผ

และบริษทัจะดาํ
กฎาคม  2557 โ

 จาํกดั (มหาชน

ออกใหม่สาํหรั
มีการใชสิ้ทธิแล้
ทในสมุดทะเบีย

กิดข้ึนใหแ้ก่ผูถื้
สิทธิท่ีไม่สามาร
ยงพอกต็าม 
หรือจากกรรมกา
ล่ียนแปลงการใ
กาํกบัตลาดทุน
ะชุมผูถื้อหุน้ตา

ต่เป็นการจดัสร
ปรากฏอยูใ่นสมุ

ผูถื้อหุน้ ณ วนั

ผูถื้อหุน้ ณ วนั

าเนินการส่งมอ
โดยจะดาํเนินกา

น) 

รับ
ลว้ 
ยน

ถือ
รถ

าร
ใช้
นท่ี
าม

รร
มุด

นท่ี  

นท่ี  

อบ
าร



  

 

1
 

ไปรษณียล์
สิทธิ ในก
จนกวา่จะไ
การซ้ือขาย

2
 

จาํกดั เพื่อ
บริษทัหลกั
จองซ้ือท่ีไ
ใบสาํคญัแ

 
ฝากใบสาํค
ตามขอ้ 1) 

3
 

บญัชีจาํนว
ฝากใหแ้ก่
แสดงสิทธิ
ติดต่อผ่าน
หลกัทรัพย
หลกัทรัพย
การจดัสรร
 
3.           ก
 บ
 3
สิทธิในแต
สิทธิของใ
ไดด้งัน้ี 

                 

1)   ในกรณีท่ีผูถื้
      ศูนยรั์บฝาก
ลงทะเบียนตอบ
รณีน้ี ผูท่ี้ไดร้
ไดรั้บใบสาํคญั
ยในตลาดหลกัท
2)   ในกรณีท่ีผูถื้
      ศูนยรั์บฝาก
ผูฝ้าก" และศูน
กทรัพยน์ั้นกจ็ะ
ไดรั้บการจดัสร
แสดงสิทธิไดท้นั
    ทั้งน้ีช่ือของผู ้
คญัแสดงสิทธิไ
 แทน 
3)   ในกรณีท่ีผูถื้
 บริษทัจะดาํเนิ
วนใบสาํคญัแสด
ผูท่ี้ไดรั้บการจดั
ธิ ตอ้งการขายใบ
นบริษทัหลกัทรั
ยน์ั้น ๆ กาํหน
ยไ์ดท้นัทีท่ีตลา
รใบสาํคญัแสด

การชดใช้ค่าเสียห
บริษทัจะชดใชค้
3.1 บริษทัจะชด
ต่ละคร้ัง และป
บสาํคญัแสดงสิ

                            

ถือหุน้เดิมไม่มีบ
กหลกัทรัพย ์ จ
บรับ ตามช่ือท่ีอ
รับการจดัสรร 

ญแสดงสิทธิ ซ่ึงอ
ทรัพย ์
ถือหุน้เดิมมีบญั
กหลกัทรัพย ์จะ
ยรั์บฝากหลกัท
บนัทึกยอดบญั ี
รภายใน 7 วนัท
นทีท่ีตลาดหลกั
ผูถื้อหุน้ท่ีไดรั้บ
ไว ้มิฉะนั้นแลว้

ถือหุน้เดิมมีบญั
นการนาํใบสาํค
ดงสิทธิตามจาํน
ดสรรหุน้ภายใน
บสาํคญัแสดงสิ
รัพยท์ัว่ไป ซ่ึง
นด ดงันั้น ในก
ดหลกัทรัพยอ์น
งสิทธิไดด้าํเนิน

หาย กรณบีริษัท
คา่เสียหายใหแ้ก
ดใชค่้าเสียหายใ
ปฏิบติัถกูตอ้งค
สิทธิไดอ้ยา่งครบ

ค่าเสี

                             

ข้

บญัชีซ้ือขายหลั
ะส่งมอบใบสาํ
อยูท่ี่ระบุไวใ้นส
 จะไม่สามารถ
อาจจะไดรั้บภา

ญชีซ้ือขายหลกัท
ดาํเนินการนาํใ
รัพยจ์ะบนัทึกย
ชีจาํนวนใบสาํค
ทาํการ นบัจาก
กทรัพยอ์นุญาตใ
การจดัสรรจะต้
ว บริษทัขอสงวน

ญชีซ้ือขายหลกัท
คญัแสดงสิทธิฝ
นวนท่ีไดรั้บการ
น 7 วนัทาํการ นั
สิทธิ  ผูถื้อหุน้ดั
อาจจะมีค่าธรร
กรณีน้ี ผูท่ี้ไดรั้
นุญาตให้ใบสาํค
นการถอนใบสาํ

ทไม่สามารถจดัใ
ก่ผูถื้อใบสาํคญั
ใหแ้ก่ผูถื้อใบสาํ
รบถว้นตามเง่ือ
บถว้นโดยค่าเสี

สียหายต่อใบสาํค

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ลกัทรัพยก์บับริษ
คญัแสดงสิทธิต
สมุดทะเบียนผูถื้
ขายใบสําคญัแ
ายหลงัจากท่ีใบ

ทรัพยก์บับริษทั
บสาํคญัแสดงสิ
ยอดบญัชีจาํนวน
คญัแสดงสิทธิที
วนัท่ีออกใบสาํ
ใหใ้บสาํคญัแสด
ตอ้งตรงกบัช่ือเจ้
นสิทธิท่ีจะดาํเนิ

ทรัพยก์บัศูนยรั์บ
ฝากไวก้บัศูนยรั์
รจดัสรรไวใ้นบั
นบัจากวนัท่ีออก
ดงักล่าวจะตอ้งถ
รมเนียมในการ
รับการจดัสรรจะ
คญัแสดงสิทธิข
คญัแสดงสิทธิอ

ให้มีหุ้นสามัญเ
แสดงสิทธิ ตาม
าคญัแสดงสิทธิ 
อนไขท่ีกาํหนดไ
สยหายท่ีบริษทัจ

คญัแสดงสิทธิ 

                            

 หนา้ 12 

ษทัหลกัทรัพย ์ห
ตามจาํนวนท่ีได
ถือหุน้ ภายใน 
แสดงสิทธิท่ีไดร้
สาํคญัแสดงสิท

หลกัทรัพย ์  
สิทธิฝากไวก้บั 
นใบสาํคญัแสด
ท่ีไดรั้บการจดัส
าคญัแสดงสิทธิ 
ดงสิทธิทาํการซ้ื
จา้ของบญัชีซ้ือข
นินการออกใบส

บฝากหลกัทรัพ
รับฝากหลกัทรัพ
บญัชีผูอ้อกหลกัท
กใบสาํคญัแสดง
ถอนใบสาํคญัแส
ดาํเนินการตาม
ะสามารถขายใ
ของบริษทัทาํกา
ออกจากบญัชี 6

พือ่รองรับการใ
มรายละเอียด ดงั
 ต่อเม่ือผูถื้อใบ
ไว ้ และบริษทั
จะชดใชใ้หแ้ก่ผู ้

1 หน่วย = B X 

             บริษทั เอ็

หรือศูนยรั์บฝาก
ดรั้บการจดัสรร
15 วนัทาํการน
รับการจดัสรรใ
ทธิ ไดรั้บอนุญา

"บริษทั ศูนยรั์บ
ดงสิทธิท่ีหลกัท
รรหุน้ฝากไวแ้ล
 ในกรณีน้ี ผูท่ี้ไ
ซ้ือขายไดใ้นตล
ขายหลกัทรัพยที์
สาํคญัแสดงสิท

ย ์สมาชิกเลขท่ี 
พย ์ และศูนยรั์
ทรัพย ์สมาชิกเล
งสิทธิ  เม่ือผูถื้อ
สดงสิทธิออกจ
มท่ีศูนยรั์บฝากห
บสาํคญัแสดงสิ
ารซ้ือขายไดใ้น
600 ดงักล่าวแลว้

ใช้สิทธิ 
งน้ี 
บสาํคญัแสดงสิท
ทไม่สามารถจดัใ
ถื้อใบสาํคญัแส

 [MP – EP] 

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

กหลกัทรัพย ์
รให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บ
นบัจากวนัท่ีออ
ในคร้ังน้ีในตล
าตให้ใบสาํคญัแ

บฝากหลกัทรัพ
รัพยน์ั้นฝากอยู่
ละออกหลกัฐาน
ไดรั้บการจดัสร
าดหลกัทรัพย ์
ท่ีผูไ้ดรั้บการจดั
ทธิใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้

 600  
รับฝากหลกัทรัพ
ลขท่ี 600 และอ
อหุน้ท่ีไดรั้บการ
จากบญัชี 600 ดั
หลกัทรัพย ์ แล
สิทธิท่ีไดรั้บการ
ตลาดหลกัทรัพ
ว 

ทธิไดม้าแสดงค
ใหมี้หุน้สามญัเ
สดงสิทธิขา้งตน้

 จาํกดั (มหาชน

บการจดัสรรทา
กใบสาํคญัแสด
าดหลกัทรัพยไ์
แสดงสิทธิเขา้ท

พย ์ (ประเทศไท
ยู ่ในขณะเดียวกั
นการฝากใหแ้ก่
รรจะสามารถขา

ดสรร ประสงคจ์
รับการจดัสรรหุ้

พยจ์ะบนัทึกยอ
ออกหลกัฐานกา
รจดัสรรใบสาํคั
ดงักล่าว โดยตอ้
ละ/หรือ บริษั
รจดัสรรในตลา
พย ์ และผูท่ี้ไดรั้

ความจาํนงท่ีจะใ
พื่อรองรับการใ

น สามารถคาํนว

น) 

าง
ดง
ได ้
ทาํ

ย) 
กนั
ก่ผู ้
าย

จะ
หน้

อด
าร
ญั
อง
ษทั
าด
รับ

ใช้
ใช้
ณ



  

 

 โ
 B
  
 M
  
 E
 ใ
บริษทัจะดํ
 
 3
ภายใน 14
ใบสาํคญัแ
โดยคาํนว
อยา่งไรก็ดี
ความจาํนง
ใบสาํคญัแ
 อ
อตัราส่วน
ชดใชค่้าเสี
สัญชาติไท
จนถึงวนัใ
เน่ืองจากอั
ใบสาํคญัแ
ต่อบริษทัแ
 
4.            เ ื

บ
เกิดเหตุกา
นอ้ยไปกว่

1
เปล่ียนแป
สามญัของ

                 

โดยท่ี 
B  คือ  
  
MP  คือ  
  
EP  คือ  
ในกรณีท่ีไม่สา
ดาํเนินการกาํหน

3.2 การชดใชค้
4 วนั นบัจาก
แสดงสิทธิไดภ้า
ณจากค่าเสียหา
ดี ไม่วา่ในกรณี
งการใชสิ้ทธิซ้ือ
แสดงสิทธิจะไม่
อน่ึง ในกรณีท่ี
นการถือหุ้นของ
สียหาย หรือ 
ทยไม่มีสิทธิเรีย
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดท
อตัราส่วนการถื
แสดงสิทธิดงักล
และบริษทัจะไม

งื่อนไขการปรับ
บริษทัจะดาํเนิน
ารณ์ใดเหตุการณ
วา่เดิม 
1) เม่ือมีการเป
ปลงราคาการใช้
งบริษทั  

                            

จาํนวนหุน้
เพิ่มข้ึน ต่อ
มูลค่าการซื
ทั้งหมดใน
ราคาการใช

ามารถหา “ราค
นดราคายติุธรรม

ค่าเสียหายขา้งต
วนัใชสิ้ทธิในแ
ายในกาํหนดเวล
ายนบัจากวนัท่ีพ
ณีใดๆ หากไดมี้
อหุน้สามญัโดยถ
ม่มีสิทธิเรียกร้อง
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแ
งผูท่ี้มิใช่สัญชาติ
ดาํเนินการอื่นใ
กร้องค่าเสียหา
ทา้ย หาก ณ 
ือหุ้นของผูท่ี้มิใ
ล่าวหมดอายลุง
ม่ดาํเนินการชดใ

บสิทธิ 
นการปรับราคาก
ณ์หน่ึงดงัต่อไป

ล่ียนแปลงมูลค
ชสิ้ทธิและอตัรา

                             

ข้

นสามญัท่ีไม่สาม
อ 1 หน่วย 
ซ้ือขายหุน้สามญั
นตลาดหลกัทรัพ
ชสิ้ทธิ หรือราค
คาตลาดต่อหุน้ข
มเพื่อใชใ้นการค

ตน้ บริษทัจะช
แต่ละคร้ัง โดย
ลาดงักล่าว บริ
พน้กาํหนดระย
มีการส่งเช็คคืน
ถูกตอ้งแลว้ ให้
งดอกเบ้ียหรือค่
แสดงสิทธิท่ีมิใ
ติไทยในขณะนั้
ใดให้แก่ผูถื้อใบ
ย หรือเรียกร้อง
วนัใชสิ้ทธิคร้ัง
ใช่สัญชาติไทย
 โดยผูถื้อใบสาํ
ใชค่้าเสียหายท่ีเ

การใชสิ้ทธิ และ
ปน้ี โดยมีวตัถุป

ค่าท่ีตราไวข้องห
าการใช้สิทธิจะ

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

มารถจดัใหมี้ แล

ญของบริษทัทั้ง
พยใ์นวนัใชสิ้ทธิ
คาการใชสิ้ทธิตา
ของหุ้นสามญัข
คาํนวณแทน 

ชาํระให้เป็นเช็ค
ไม่มีดอกเบ้ีย ห
ษทัจะชาํระดอก
ะเวลา 14 วนั
เงินค่าเสียหายด
ถื้อวา่ผูถื้อใบสาํ
ค่าเสียหายใดๆ อี
ช่สัญชาติไทยที

นั้นเกินกว่าจาํนว
บสาํคญัแสดงสิ
งใหบ้ริษทัชดใช
งสุดทา้ยผูถื้อใบ
ในขณะนั้นเกิน
าคญัแสดงสิทธิ
เกิดข้ึนทั้งส้ิน 

ะอตัราการใชสิ้
ประสงคเ์พ่ือรัก

หุ้นสามญัของบ
ะมีผลบงัคบัทนั
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ละ/หรือ เพิ่มข้ึน

หมดหารดว้ยจาํ
ธิในแต่ละคร้ัง 
ามใบสาํคญัแสด
ของบริษทั” เน่ื

คขีดคร่อมสั่งจ่า
หากบริษทัไม่ส
กเบ้ียใหแ้ก่ผูถื้อ
ดงักล่าวจนถึงว
ดงักล่าวทางไป
าคญัแสดงสิทธิ
อีกต่อไป 
ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือ
วนท่ีระบุในขอ้
สิทธิท่ีมิใช่สัญช
ชใ้ดๆ ทั้งส้ิน อ
บสาํคญัแสดงสิ
นกวา่จาํนวนท่ีร
ธิท่ีมิใช่สัญชาติไ

ทธิในการซ้ือหุ้
กษาผลประโยช

บริษทั อนัเป็นผ
นทีนบัตั้งแต่วนั

             บริษทั เอ็

นได ้ตามอตัราก

านวนหุน้สามญั

ดงสิทธิท่ีเปล่ียน
องจากหุ้นสามั

ายเฉพาะและจะ
สามารถคืนเงินค
อใบสําคญัแสดง
วนัท่ีผูถื้อใบสาํ
รษณียล์งทะเบีย
ธิไดรั้บคืนเงินค่า

อหุ้นสามญั แต
บงัคบัของบริษั
ชาติไทย และผู ้
อยา่งไรก็ดี ใบสํ
สทธิท่ีมิใช่สัญช
ะบุไวใ้นขอ้จาํก
ไทยดงักล่าว ไม

น้สามญัตลอดอ
น์ตอบแทนของ

ผลมาจากการรว
ท่ีไดมี้การเปล่ี

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

การใชสิ้ทธิท่ีเปลี

ญของบริษทัท่ีมีก

นแปลงแลว้ 
ญัไม่มีการซ้ือข

ะจดัส่งทางไปร
ค่าจองซ้ือหุน้ดงั
งสิทธิในอตัราร้
คญัแสดงสิทธิไ
ยนตามท่ีอยูท่ี่ร
าเสียหายแลว้โด

ต่ไม่สามารถจอ
ษทั ในกรณีเช่น
ผูถื้อใบสาํคญัแส
สาํคญัแสดงสิทธิ
าติไทยยงัไม่สา
กดัการโอนหุ้น
ม่มีสิทธิเรียกร้อ

อายขุองใบสาํคญั
งผูถื้อใบสาํคญั

วมหุ้นหรือแบ่ง
ยนแปลงมูลค่า

 จาํกดั (มหาชน

ล่ียนแปลง 

การซ้ือขาย 

ขายในวนัใชสิ้ท

รษณียล์งทะเบีย
งกล่าวใหแ้ก่ผูถื้
ร้อยละ 7.5 ต่อ
ไดรั้บเงินคืนแล้
ะบุในแบบแสด
ดยชอบ และผูถื้

องซ้ือไดเ้น่ืองจา
นน้ี บริษทัจะไ
สดงสิทธิผูท่ี้มิใ
ธิยงัมีผลใชต่้อไ
ามารถใชสิ้ทธิไ
สามญั ใหถื้อว
องค่าเสียหายใด

ญัแสดงสิทธิ เม่ื
แสดงสิทธิไม่ใ

งแยกหุ้น ซ่ึงกา
าท่ีตราไวข้องหุ้

น) 

ทธิ 

ยน
ถือ
อปี 
ลว้ 
ดง
ถือ

าก
ไม่
ใช่
ไป
ได ้
ว่า
ดๆ 

ม่ือ
ให้

าร
้น



  

 

ก

 
ข

โ

2
ต่อหุน้ของ
 
การเปล่ียน
ซ้ือหุน้สาม
Issues) แล
การเสนอข
 
“ราคาสุทธิ
ค่าใชจ่้าย ห
 
“ราคาตลา
บริษทัท่ีมีก
ติดต่อกนั 
 
“วนัท่ีใชใ้
เคร่ืองหมา

                 

ก. ราคาการใช

 
ข. อตัราการใชสิ้

โดยท่ี 
Price 
Price 
Ratio
Ratio
Par 1 
Par 0 
 

2) เม่ือบริษทัได้
งหุน้สามญัท่ีออ

นแปลงราคาการ
มญัท่ีออกใหม่ 
ละ/หรือวนัแรกข
ขายใหแ้ก่บุคคล

ธิต่อหุน้ของหุน้
หารดว้ยจาํนวน

าดต่อหุน้ของหุน้
การซ้ือขายทั้งห
ก่อนวนัท่ีใชใ้น

นการคาํนวณ” 
าย XR) สาํหรับ

                            

ชสิ้ทธิจะเปล่ียน
Price 1  =      
                      

สิทธิจะเปล่ียนแ
Ratio 1 =       
                      

 1  คือ ราคากา
 0  คือ ราคากา

o 1  คือ อตัราก
o 0  คือ อตัราก
  คือ มูลค่าที
  คือ มูลค่าที

ดเ้สนอขายหุน้ส
อกใหม่คาํนวณไ

รใชสิ้ทธิและอตั
(วนัแรกท่ีตลาด
ของการเสนอข
ลในวงจาํกดั แล้

นสามญัท่ีออกให
นหุน้สามญัท่ีออ

นสามญัของบริ
หมดในตลาดหล
นการคาํนวณ 

 หมายถึง วั
บกรณีท่ีเป็นการ

                             

ข้

นแปลงตามสูตร
                     Pr
                        

แปลงตามสูตรก
                    Ra
                        

ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ท่ีตราไวข้องหุน้
ท่ีตราไวข้องหุน้

สามญัใหแ้ก่ผูถื้อ
ไดต้ํ่ากวา่ร้อยละ

ตราการใชสิ้ทธิ
ดหลกัทรัพยข้ึ์น
ายหุน้สามญัท่ีอ
ลว้แต่กรณี 

หม่” คาํนวณได
กใหม่ทั้งหมด 

รษทั” หมายถึง 
ลกัทรัพยใ์นระห

นัแรกท่ีผูซ้ื้อหุ้น
รเสนอขายใหแ้

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

รการคาํนวณ ดงั
rice 0 x [Par 1] 
    [Par 0] 

การคาํนวณ ดงัน้ี
atio 0 x [Par 0] 
     [Par 1] 

หลงัการเปล่ียนแ
อนการเปล่ียนแ
หลงัการเปล่ียน
ก่อนการเปล่ียนแ
สามญัหลงัการ
สามญัก่อนการ

อหุน้เดิม และ/ห
ะ 90 ของ “ราคา

ธิจะมีผลบงัคบัท
นเคร่ืองหมาย X
ออกใหม่ กรณีท่ี

ดจ้ากจาํนวนเงิน

 มูลค่าการซ้ือข
หวา่งระยะเวลา

นสามญัจะไม่ไ
ก่ผูถื้อหุน้เดิม (
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งน้ี 
 

น้ี 
 

แปลง 
แปลง 
แปลง 
แปลง 
เปล่ียนแปลง 
รเปล่ียนแปลง 

หรือประชาชนท
าตลาดต่อหุน้ขอ

ทนัทีตั้งแต่วนัแร
XR) สาํหรับกรณ
ท่ีเป็นการเสนอข

นทั้งส้ินท่ีบริษทั

ขายหุน้สามญัขอ
า 7 วนัทาํการ 

ไดรั้บสิทธิในกา
(Right Issues) 

             บริษทั เอ็

ทัว่ไป และ/หรื
องหุน้สามญัขอ

รกท่ีผูซ้ื้อหุน้สา
ณีท่ีเป็นการเสน
ขายใหแ้ก่ประช

ทจะไดรั้บจากก

องบริษทัทั้งหม
 (วนัท่ีเปิดทาํก

ารจองซ้ือหุ้นส
และ/หรือวนัแร

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

อบุคคลในวงจาํ
องบริษทั"  

ามญัจะไม่ไดรั้บ
นอขายใหแ้ก่ผูถื้
าชนทัว่ไป และ

การเสนอขายหุน้

ดหารดว้ยจาํนว
ารซ้ือขายของต

ามญัท่ีออกใหม
รกของการเสนอ

 จาํกดั (มหาชน

ากดัในราคาสุท

บสิทธิในการจอ
ถือหุน้เดิม (Rig
ะ/หรือกรณีท่ีเป็

นสามญั หกัดว้

วนหุน้สามญัขอ
ตลาดหลกัทรัพ

ม่ (วนัแรกท่ีข้ึ
อขายหุน้สามญั

น) 

ทธิ

อง
ght 
ปน

วย

อง
ย)์ 

ข้ึน
ญท่ี



  

 

ออกใหม่ 
กรณี 
 
ในกรณีท่ีไ
จะดาํเนินก
 
อน่ึง ในกร
ทุกราคามา
ดว้ยกนัให้
เท่านั้น 
 

ก. ร

 
 

ข. อ

 
โ

                 

สาํหรับกรณีท่ีเ

ไม่สามารถหา “
การกาํหนดราค

รณีท่ีมีการเสนอ
าคาํนวณราคาสุ
หน้าํเฉพาะราคาเ

ราคาการใชสิ้ทธิ

 
 
อตัราการใชสิ้ท

 
โดยท่ี 

Price 
Price 
Ratio
Ratio
MP 
A  

B  

                            

ป็นการเสนอขา

“ราคาตลาดต่อห
ายติุธรรมเพื่อใช

อขายหุน้สามญัพ
สุทธิต่อหุน้ของห
เสนอขายท่ีตํ่าก

ธิจะเปล่ียนแปล
Price 1       
                   

ทธิจะเปล่ียนแปล
Ratio 1       
                   

 1  คือ ราคากา
 0  คือ ราคากา

o 1  คือ อตัราก
o 0  คือ อตัราก

 คือ “ราคา
คือ จาํนวน
การจองซ้ือ
ของการเส
เสนอขายหุ้
คือ จาํนวน
ทัว่ไป และ

                             

ข้

ายใหแ้ก่ประชา

หุน้ของหุน้สามั
ชใ้นการคาํนวณ

พร้อมกนัมากก
หุน้สามญัท่ีออก
กวา่ร้อยละ 90 ข

ลงตามสูตรการค
      =                 
                        

ลงตามสูตรการ
  =                    
                        

ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ตลาดต่อหุน้ขอ
นหุน้สามญัท่ีได้
อหุน้สามญัท่ีออ
นอขายหุน้สามั
หุน้สามญัใหแ้ก่
นหุน้สามญัท่ีออ
ะ/หรือเสนอขาย

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

าชนทัว่ไป และ

ญัของบริษทั” เ
ณแทน 

วา่ 1 ราคาเสนอ
กใหม่ แต่ในกร
ของ “ราคาตลาด

คาํนวณ ดงัน้ี 
    Price 0 x [(A
                  [MP

คาํนวณ ดงัน้ี 
        Ratio 0 x [
             [(A x M

หลงัการเปล่ียนแ
อนการเปล่ียนแ
หลงัการเปล่ียน
ก่อนการเปล่ียนแ
องหุน้สามญัของ
ดเ้รียกชาํระเต็มม
อกใหม่ กรณีเส
ญัท่ีออกใหม่ ก
บุคคลในวงจาํกั
กใหม่ทั้งการเส
ยใหแ้ก่บุคคลใน
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/หรือกรณีท่ีเป็น

เน่ืองจากหุน้สา

อขาย ภายใตเ้ง่ือ
ณีท่ีการเสนอขา
ดต่อหุน้ของหุน้

A x MP) + BY] 
P(A + B)] 

[MP(A + B)] 
MP) + BY] 

แปลง 
แปลง 
แปลง 
แปลง 
งบริษทั” 
มูลค่าแลว้ ณ วั
สนอขายหุน้สามั
กรณีเสนอขายหุ้
กดั แลว้แต่กรณี
สนอขายใหแ้ก่ผู ้
นวงจาํกดั 

             บริษทั เอ็

นการเสนอขาย

มญัไม่มีการซ้ือ

อนไขท่ีตอ้งจอง
ายดงักล่าวไม่อ
นสามญัของบริษ

 

วนัก่อนวนัปิดส
มญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้
น้สามญัใหแ้ก่ป
 

ผูถื้อหุน้เดิมและ

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ยใหแ้ก่บุคคลใน

อขายในช่วงเวล

งซ้ือดว้ยกนัใหใ้
ยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ษทั” มาคาํนวณ

มุดทะเบียนผูถื้
น้เดิม และ/หรื
ประชาชนทัว่ไป

/หรือ เสนอขาย

 จาํกดั (มหาชน

นวงจาํกดั แลว้แ

ลาดงักล่าว บริษั

ใชร้าคาเสนอขา
ขท่ีจะตอ้งจองซ้ื
ณการเปล่ียนแปล

อหุน้เพ่ือสิทธิใ
อวนัก่อนวนัแร
ป และ/หรือ กร

ยใหแ้ก่ประชาช

น) 

แต่

ษทั

าย
ซ้ือ
ลง

ใน
รก
ณี

ชน



  

 

3
โดยท่ีหลกั
สามญั (เช่น
สิทธิดงักล่
การเปล่ียน
หลกัทรัพย
ข้ึนเคร่ืองห
หลกัทรัพย
ขายใหแ้ก่ป
 
 “ราคาสุท
สิทธิท่ีจะแ
นั้น รวมกั
ทั้งส้ินท่ีตอ้
 
“ราคาตลา
 
“วนัท่ีใชใ้น
แปลงสภา
วนัแรกขอ
สามญัสาํห
 

ก

ข

                 

BY  

 
3) เม่ือบริษทัเส
กทรัพยน์ั้นให้สิ
นหุน้กูแ้ปลงสภ
ล่าวตํ่ากวา่ร้อยล
นแปลงราคาการ
ยท่ี์ออกใหม่ใดๆ
หมาย XR หรือ 
ยอ์อกใหม่ใดๆ 
ประชาชนทัว่ไป

ธิต่อหุน้ของหุน้
แปลงสภาพ หรื
กบัเงินท่ีจะไดรั้บ
องออกใหม่เพือ่

ดต่อหุน้ของหุน้

นการคาํนวณ” 
พ หรือเปล่ียนเป็
องการเสนอขาย
หรับกรณีท่ีเป็นก

ก. ราคาการใช
Price
       

 
ข. อตัราการใ

Rati
       

                            

คือ จาํนวน
เดิม และ/ห

สนอขายหลกัทรั
สิทธิแก่ผูถื้อหลกั
ภาพ หรือใบสาํค
ละ 90 ของ “ราค
รใชสิ้ทธิและอตั
ๆ ขา้งตน้ท่ีใหสิ้
 XW) สาํหรับก
ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจะแ
ป และ/หรือกรณี

นสามญัท่ีออกให
รือเปล่ียนเป็นหุ้
บจากการแปลง
อรองรับการใชสิ้

นสามญัของบริษ

 หมายถึง วนัแ
ป็นหุน้สามญั ห
หลกัทรัพยท่ี์ออ
การเสนอขายให

ชสิ้ทธิจะเปล่ียน
e 1           =      
                         

ใชสิ้ทธิจะเปล่ียน
o 1         =        
                         

                             

ข้

นเงินท่ีไดรั้บหกั
หรือ เสนอขายใ

รัพยอ์อกใหม่ใด
กัทรัพยใ์นการใ
คญัแสดงสิทธิที
คาตลาดต่อหุน้ข
ตัราการใชสิ้ทธิ
สิทธิท่ีจะแปลงส
กรณีท่ีเป็นการเส
แปลงสภาพ หรือ
ณีท่ีเป็นการเสน

หม่เพ่ือรองรับสิ
หน้สามญั หรือใ
งสภาพ หรือเป
สิทธินั้น 

ษทั” ใหใ้ชแ้ละ

แรกท่ีผูซ้ื้อหุน้ส
หรือใหสิ้ทธิในก
อกใหม่ใดๆ ท่ีให
หแ้ก่ประชาชนท

นแปลงตามสูตร
                  Pric
                        

นแปลงตามสูตร
                    Ra
                        

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

กดว้ยค่าใชจ่้าย (
หแ้ก่ประชาชน

ดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้
ใชสิ้ทธิแปลงส
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ของหุน้สามญัขอ
ธิจะมีผลบงัคบัท
สภาพ หรือเปล่ี
สนอขายใหแ้ก่ผู ้
อเปล่ียนเป็นหุน้
นอขายใหแ้ก่บุค

สิทธิ” คาํนวณไ
ใหสิ้ทธิในการซื
ล่ียนเป็นหุน้สา

มีความหมายเช่

สามญัจะไม่ไดรั้
การซ้ือหุน้สามญั
หสิ้ทธิท่ีจะแปล
ทัว่ไป และ/หรือ

รการคาํนวณ ดงั
e 0x [(A x MP)
     [MP(A + B)

รการคาํนวณ ดั
atio 0 x [MP(A 
[(A x MP) + BY
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(ถา้มี) จากหุน้ส
ทัว่ไป และ/หรื

หุน้เดิม และ/หรื
สภาพ หรือเปลี
ญ) โดยท่ีราคาส
องบริษทั”  
ทนัทีตั้งแต่วนัแ
ยนเป็นหุน้สามั
ผูถื้อหุน้เดิม (Ri
นสามญั หรือให้
คลในวงจาํกดั แ

ไดจ้ากจาํนวนเงิ
ซ้ือหุน้สามญัหกั
ามญั หรือใชสิ้ท

ช่นเดียวกบัรายล

รับสิทธิในการจ
ญสาํหรับกรณีที
ลงสภาพ หรือเป
อกรณีท่ีเป็นการ

งน้ี 
) + BY] 
)] 

งัน้ี 
 + B)] 
Y] 

             บริษทั เอ็

สามญัท่ีออกใหม
อเสนอขายใหแ้

รือประชาชนทัว่
ล่ียนเป็นหุ้นสาม
สุทธิต่อหุน้ของ

แรก ท่ีผูซ้ื้อหุน้
มญั หรือใหสิ้ทธิ
ight Issues) และ
หสิ้ทธิในการซ้ือ
แลว้แต่กรณี 

งินท่ีบริษทัจะได
กดว้ยค่าใชจ่้ายที
ทธิซ้ือหุน้สามญั

ละเอียดในขอ้ 2)

จองซ้ือหลกัทรัพ
ท่ีเป็นการเสนอข
ปล่ียนเป็นหุน้ส
รเสนอขาย ใหแ้

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ม่ทั้งการเสนอข
แก่บุคคลในวงจํ

วไป และ/หรือบ
มญั หรือให้สิท
หุน้สามญัท่ีออก

สามญัไม่ไดรั้บ
ธิในการซ้ือหุน้ส
ะ/หรือวนัแรกข
อหุน้สามญั กรณี

ดรั้บจากการขา
ท่ีเกิดข้ึนจากกา
ญนั้น หารดว้ยจ

) ขา้งตน้ 

พยอ์อกใหม่ใดๆ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อห
สามญั หรือใหสิ้
แก่บุคคลในวงจํ

 จาํกดั (มหาชน

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้
จาํกดั 

บุคคลในวงจาํกั
ทธิในการซ้ือหุ้
กใหม่เพ่ือรองรั

บสิทธิการจองซ้ื
สามญั (วนัแรก
ของการเสนอขา
ณีท่ีเป็นการเสน

ยหลกัทรัพยท่ี์ใ
รออกหลกัทรัพ
จาํนวนหุน้สามั

ๆ ท่ีใหสิ้ทธิท่ีจ
หุน้เดิม และ/หรื
ทธิในการซ้ือหุ้
ากดั แลว้แต่กร

น) 

หน้

กดั 
ห้น
รับ

ซ้ือ
กท่ี
าย
นอ

ให้
พย์
ญั

จะ
รือ
หน้
ณี 



  

 

โดยท่ี 

4
และอตัราก

 
ก

 
ข

โดยท่ี 

                 

Price 
Price 
Ratio
Ratio
MP  
A  

B  

BY  

 
4) เม่ือบริษทัจ่
การใชสิ้ทธิจะมี
 
ก. ราคาการใชสิ้

ข. อตัราการใชสิ้

Price 

                            

 1  คือ ราคากา
 0  คือ ราคากา

o 1  คือ อตัราก
o 0  คือ อตัราก

คือ “ราคาต
คือ จาํนวน
การจองซ้ือ
การซ้ือหุ้น
หลกัทรัพย์
สามญั กรณ
กรณี 
คือ จาํนวน
หรือเปล่ียน
หรือ เสนอ
คือ จาํนวน
หรือเปล่ียน
และ/หรือ เ
ไดรั้บจากก

ายปันผลทั้งหม
มีผลบงัคบัทนัที

สิทธิจะเปล่ียนแ
Price 1          
                      

สิทธิจะเปล่ียนแ
Ratio 1          
                      

 1  คือ ราคากา

                             

ข้

ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ตลาดต่อหุน้ของ
นหุน้สามญัท่ีได้
อหลกัทรัพยท่ี์อ
นสามญักรณีเสน
ยท่ี์ออกใหม่ท่ีให
ณีเสนอขายใหแ้

นหุน้สามญัท่ีออ
นเป็นหุ้นสามญั
อขายใหแ้ก่ประช
นเงินท่ีไดรั้บหกั
นเป็นหุน้สามญั
เสนอขายใหแ้ก่
การใชสิ้ทธิแปล

มดหรือบางส่วน
ตั้งแต่วนัแรกท่ี

แปลงตามสูตรก
     =                 
                        

แปลงตามสูตรก
     =                 
                        

ารใชสิ้ทธิใหม่ห

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

หลงัการเปล่ียนแ
อนการเปล่ียนแ
หลงัการเปล่ียน
ก่อนการเปล่ียนแ
งหุน้สามญัของ
ดเ้รียกชาํระเต็มม
อกใหม่ท่ีใหสิ้ท
นอขายให้แก่ผู ้
หสิ้ทธิท่ีจะแปล
แก่ประชาชนทัว่

อกใหม่เพ่ือรอง
ญ หรือให้สิทธิ
ชาชนทัว่ไป แล
กดว้ยค่าใชจ่้าย (
ญ หรือให้สิทธิ
ก่ประชาชนทัว่ไ
ลงสภาพ หรือเป

นเป็นหุน้สามญัใ
ผูซ้ื้อหุน้สามญัจ

ารคาํนวณ ดงัน้ี
         Price 0 x 
             [A + B]

การคาํนวณ ดงัน้ี
     Ratio 0 x [A
                 A 

หลงัการเปล่ียนแ
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แปลง 
แปลง 
แปลง 
แปลง 
บริษทั” 
มูลค่าแลว้ ณ วั
ทธิท่ีจะแปลงสภ
ถื้อหุ้นเดิม แ
ลงสภาพ หรือเป
วไป และ/หรือ 

รับการใชสิ้ทธิข
ธิในการซ้ือหุน้ส
ละ/หรือ เสนอขา
(ถา้มี) จากการอ
ในการซ้ือหุ้นส
ป และ/หรือ เส
ปล่ียนเป็นหุน้สา

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ข
จะไม่มีสิทธิรับห

น้ี 
 A 
] 

น้ี 
A + B] 

แปลง 

             บริษทั เอ็

วนัก่อนวนัปิดส
ภาพ หรือเปล่ียน
และ/หรือ วนั
ปล่ียนเป็นหุน้ส
 กรณีเสนอขาย

ของหลกัทรัพย์
สามญัตามท่ีเสน
ายใหแ้ก่บุคคลใ
ออกหลกัทรัพย์
สามญั สาํหรับ
สนอขายใหแ้ก่บุ
ามญั หรือใชสิ้ท

องบริษทั ซ่ึงก
หุน้ปันผล (วนัแ

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

มุดทะเบียนผูถื้
นเป็นหุน้สามญั
นก่อนวนัแรกข
ามญั หรือใหสิ้
ยใหแ้ก่บุคคลใน

ยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิ
นอขายให้แก่ผูถื้
ในวงจาํกดั 
ยใ์ดๆ ท่ีใหสิ้ทธิ
การเสนอขายใ
คคลในวงจาํกดั
ทธิซ้ือหุน้สามญั

ารเปล่ียนแปลง
แรกท่ีข้ึนเคร่ือง

 จาํกดั (มหาชน

อหุน้เพ่ือสิทธิใ
ญ หรือใหสิ้ทธิใ
องการเสนอขา
ทธิในการซ้ือหุ้
นวงจาํกดั แลว้แ

ธิท่ีจะแปลงสภา
ถือหุ้นเดิม แล

ธิท่ีจะแปลงสภา
ห้แก่ผูถื้อหุน้เดิ
ด รวมกบัเงินท่ีจ
ญ 

งราคาการใชสิ้ท
หมาย XD) 

น) 

ใน
ใน
าย
หน้
แต่

าพ 
ะ/

าพ 
ดิม 
จะ

ทธิ



  

 

 
5

ไดนิ้ติบุคค
โดยเร่ิมตั้ง
วนัแรกท่ีผู ้

 
อตัราร้อยล
บญัชี หาร
ท่ีเงินปันผ
 
วนัท่ีใชใ้น
 

ก

 
ข

 
โ

                 

Price 
Ratio
Ratio
A  

B  
 
5) เม่ือบริษทัจ่า
คลและเงินสาํรอ
งแต่รอบระยะเว
ผูซ้ื้อหุน้สามญัจ
 
ละของเงินปันผ
ดว้ยกาํไรสุทธิต
ลท่ีจ่ายออกจริง

การคาํนวณ หม

ก.   ราคาการใช้
Price
       

 
ข.    อตัราการใ

Rati
       

 
โดยท่ี 

Price 
Price 
Ratio
Ratio
MP  

                            

 0  คือ ราคากา
o 1  คือ อตัราก
o 0  คือ อตัราก

คือ จาํนวน
ในการรับห
คือ จาํนวน

ยเงินปันผลเป็น
องตามกฎหมาย
วลาบญัชีของปี 
ะไม่มีสิทธิรับเงิ

ผลท่ีจ่ายใหก้บัผู ้
ตามงบการเงินเฉ
งดงักล่าว ใหร้ว

มายถึง วนัแรกท่ี

ชสิ้ทธิจะเปล่ียน
e 1                    
                         

ชสิ้ทธิจะเปล่ียน
o 1                   
                         

 1  คือ ราคากา
 0  คือ ราคากา

o 1  คือ อตัราก
o 0  คือ อตัราก

คือ “ราคาต

                             

ข้

ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
นหุน้สามญั ท่ีได
หุน้ปันผล 
นหุน้สามญัท่ีออ

นเงินเกินกวา่อตั
ย สาํหรับการดาํ
 2554 ทั้งน้ี การ
งินปันผล (วนัแ

ถื้อหุน้คาํนวณโ
ฉพาะของบริษทั
วมถึงเงินปันผลที

ผูซ้ื้อหุน้สามญัจ

แปลงตามสูตรก
     =           Pric
                        

นแปลงตามสูตร
       =                
                        

ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ารใชสิ้ทธิใหม่ห
ารใชสิ้ทธิเดิมก่
ตลาดต่อหุน้ของ

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

อนการเปล่ียนแ
หลงัการเปล่ียน
ก่อนการเปล่ียนแ
ดเ้รียกชาํระเตม็

อกใหม่ในรูปแบ

ตราร้อยละ 80 ข
าเนินงานในรอ
รเปล่ียนแปลงร
รกท่ีตลาดหลกั

โดยนาํเงินปันผ
ทหลงัหกัภาษีเงิ
ท่ีจ่ายระหวา่งกา

จะไม่ไดรั้บสิทธิ

การคาํนวณ ดงัน
ce 0x [MP - (D 
           [MP] 

รการคาํนวณ ดงั
    Ratio 0 x [M
     [MP - (D – 

หลงัการเปล่ียนแ
อนการเปล่ียนแ
หลงัการเปล่ียน
ก่อนการเปล่ียนแ
งหุน้สามญัของ
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แปลง 
แปลง 
แปลง 
มูลค่าแลว้ ณ วั

บบของหุน้สามญั

ของกาํไรสุทธิต
บระยะเวลาบญั
าคาการใชสิ้ทธิ
กทรัพยข้ึ์นเคร่ือง

ผลท่ีจ่ายออกจริ
งินไดข้องผลกา
าลในแต่ละรอบ

ธิในเงินปันผล (ว

น้ี 
 – R)] 

งน้ี 
MP] 

R) 

แปลง 
แปลง 
แปลง 
แปลง 
บริษทั” 

             บริษทั เอ็

วนัก่อนปิดสมุด

ญปันผล 

ามงบการเงินเฉ
ญชีใดๆ ในระหว
ธิและอตัราการใ
งหมาย XD) 

งจากผลการดาํ
รดาํเนินงานขอ
บบญัชีดงักล่าวด

วนัแรกท่ีตลาดห

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ทะเบียนผูถื้อหุ้

ฉพาะของบริษทั
วา่งอายขุองใบส
ใชสิ้ทธิจะมีผลบ

เนินงานในแต่ล
องรอบระยะบญั
ดว้ย 

หลกัทรัพยข้ึ์นเค ื

 จาํกดั (มหาชน

น้สามญัเพื่อสิท

ทหลงัหกัภาษีเงิ
สาํคญัแสดงสิท
บงัคบัทนัทีตั้งแ

ละรอบระยะเวล
ญชีปีเดียวกนั โด

ร่ืองหมาย XD) 

น) 

ทธิ

งิน
ทธิ 
แต่

ลา
ดย

 



  

 

“
 
6

ไม่ไดก้าํห
ปรับจาํนว
กว่าเดิม ท
ก.ล.ต. ทร
ประกาศขอ้

 
7

ท่ีเหตุการณ
ลาํดบัคร้ัง
ดาํเนินการ
และเหตุผ
(SETPorta
เปล่ียนแป

ใ
บริษทัก็ให
มูลค่าท่ีตร
1) ถึง 5) เช

 
8

ไม่ขยายอา
 
9

ทั้งน้ี หาก
เพียงพอต่อ

 

                 

D  
R  

“ราคาตลาดต่อห
 
6) ในกรณีท่ีมีเห
นดอยูใ่นขอ้ 1)
นหน่วยใบสาํคั
ทั้งน้ีให้ถือว่าผล
าบภายใน 15 วนั
อ้กาํหนดสิทธิที
 
7) การคาํนวณก
ณ์ต่างๆ เกิดข้ึน
ท่ีคาํนวณการเป
รแจง้ผลการเปลี
ผลท่ีต้องมีการเ
al) โดยเร็ว แ
ลงราคาการใชสิ้
ในกรณีท่ีการเป
ห้ใชร้าคาการใช
าไวข้องหุน้สาม
ช่นเดิม 
 
8) บริษทัจะไม่แ
ายขุองใบสาํคญั
 
9) บริษทัอาจทาํ
กบริษทัตอ้งออ
อสาํนกังาน ก.ล
 

                            

คือ เงินปัน
คือ เงินปั
บุคคลและ
ปันผล 

หุน้ของหุน้สามั

หตุการณ์ใดๆ อั
) – 5) บริษทัจะพ
คญัแสดงสิทธิแท
ลการพิจารณาน
นั นบัจากวนัท่ีมี
ท่ีไดรั้บการแกไ้

การเปล่ียนแปลง
พร้อมกนัใหค้าํ
ปล่ียนแปลงให้
ล่ียนแปลงราคา
เปล่ียนแปลงดั
และแจง้ต่อสาํนั
สิทธิและอตัราก
ปล่ียนแปลงราค
ชสิ้ทธิใหม่ดงัก
มญัของบริษทัเป็

แกไ้ขเปล่ียนแป
ญแสดงสิทธิ 

าการปรับราคาก
กหุ้นรองรับเพ่ิ
ล.ต.ก่อนการปรั

                             

ข้

นผลต่อหุน้ท่ีจ่าย
ปันผลต่อหุ้นท่ีจ
ะเงินสาํรองตาม

มญัของบริษทั” ใ

นัทาํใหผู้ถื้อใบ
พิจารณาเพ่ือกาํ
ทนอตัราการใช้
นั้นเป็นท่ีสุด โ
มีเหตุใหต้อ้งดาํ
ข ณ ท่ีทาํการสํ

งราคาการใชสิ้ท
านวณการเปลี่ยน
ห้คงสภาพของร
การใชสิ้ทธิและ
ังกล่าวให้ผูถื้อ
นกังาน ก.ล.ต.
การใชสิ้ทธิ 
าใชสิ้ทธิดงักล่า
กล่าว  เวน้แต่จะ
ป็นราคาการใช้

ปลงราคาและอตั

การใชสิ้ทธิควบ
มเติม บริษทัต้
ับสิทธิ จึงจะถือ

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ยแก่ผูถื้อหุน้ 
จ่ายหากนาํกาํไร
กฎหมาย ในอั

ใหใ้ชแ้ละมีควา

สาํคญัแสดงสิท
หนดการเปล่ียน

ชสิ้ทธิ) อยา่งเป็น
ดยบริษทัจะแจ้
าเนินการเปล่ียน
านกังานใหญ่ข

ทธิและอตัรากา
นแปลงเรียงลาํด
ราคาการใช้สิท
ะอตัราการใชสิ้
ใบสําคญัแสด

. และตลาดหล

าว  มีผลทาํใหร้
ะเป็นกรณีท่ีกฏห
ชสิ้ทธิใหม่ ส่วน

ตราการใชสิ้ทธิ

บคู่กบัการออกใ
ตอ้งยื่นมติท่ีประ
อวา่บริษทัไดรั้บ
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รสุทธิตามงบก
ตัราร้อยละ 80

ามหมายเช่นเดีย

ทธิเสียสิทธิและ
นแปลงราคากา
นธรรม โดยไม่ท
จง้ตลาดหลกัทรั
นแปลงการใชสิ้
องบริษทั 

รใชสิ้ทธิตามข้
ดบัดงัน้ีคือ ขอ้ 
ธิและอตัราการ

สทธิตามขอ้ 1) ถึ
งสิทธิทราบผ่า
ลกัทรัพยภ์ายใน

าคาใชสิ้ทธิใหม
หมายห้ามมิให้
นอตัราการใชสิ้ท

เวน้แต่จะมีการ

ใบสาํคญัแสดงสิ
ะชุมผูถื้อหุ้นท่ีอ
บอนุญาตใหเ้สน

             บริษทั เอ็

ารเงินเฉพาะขอ
0 หารดว้ยจาํนว

ยวกบัรายละเอีย

ผลประโยชนอ์ั
รใชสิ้ทธิและ/ห
ทาํใหสิ้ทธิของผ
รัพยใ์ห้ทราบโด
สทธิ หรือผลการ

อ้ 1) ถึงขอ้ 6) เป็
 1) => 5) => 4) 
รใชสิ้ทธิเป็นท
ถึงขอ้ 6) โดยบอ
านระบบเผยแพ
น 15 วนันบั

ม่มีราคาตํ่ากวา่มู
ห้บริษทัออกหุน้
ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตั

รปรับสิทธิตามเ

สิทธิใหม่ทดแท
อนุมติัใหอ้อกหุ้
นอขายหุน้รองรั

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

องบริษทัหลงัหั
วนหุน้ทั้งหมดที

ยดในขอ้ 2) 

นัพึงได ้โดยท่ีเห
หรืออตัราการใช
ผูถื้อใบสาํคญัแ
ดยเร็ว รวมทั้งแ
รพิจารณาเป็นท่ี

ป็นอิสระต่อกนั
 => 2) =>3) =>
ศนิยม 3 ตํ
อกถึงรายละเอีย
พร่ขอ้มูลของต
จากวนัท่ีท่ีมีผล

มูลค่าท่ีตราไวข้
นตํ่ากว่ามูลค่าท่ี
ตราการใชสิ้ทธิ

เง่ือนไขการปรับ

นการปรับอตัร
้นรองรับการป
ับ 

 จาํกดั (มหาชน

หักภาษีเงินไดนิ้
ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงิ

หตุการณ์ใดๆนั้
ชสิ้ทธิใหม่ (หรื
แสดงสิทธิดอ้ยไ
แจง้ให้สาํนกังา
ท่ีสุด พร้อมทั้งปิ

น สาํหรับในกร
> 6) โดยในแต่ล
าแหน่งบริษทัจ
ยดวิธีการคาํนว
ตลาดหลกัทรัพ
ลบงัคบัใชต่้อกา

องหุน้สามญัขอ
ตราไว ้ให้ถือเอ
ท่ีคาํนวณไดต้า

บสิทธิ รวมทั้งจ

าการใชสิ้ทธิกไ็
รับสิทธินั้นอยา่

น) 

นิติ
งิน

นั้น
รือ
ไป
าน 
ปด

ณี
ละ
จะ
ณ
พย ์
าร

อง
อา
าม 

จะ

ได ้
าง



  

 

5.   ส
ส

วนัท่ีกระท
สิทธิเช่นเดี
จดทะเบียน

ใ
ใชสิ้ทธิตา
ปรับสิทธิย้
ใบสาํคญัแ
ชา้กวา่หุน้

 
6.           สิ

สิ
เดิมของบริ
นายทะเบีย
กระทรวงพ
ใหแ้ก่ผูถื้อ
บริษทัท่ีก
ผลประโยช

ท
หุน้ท่ีอนุมั
 
7.            ร

จาํนวนหุน้

มูลคา่ท่ีตร
ราคาการใ

หุน้ท่ีเสนอ

                 

สถานภาพของใ
สถานภาพของใ
ทรวงพาณิชยจ์ะ
ดียวกบัใบสาํคญั
นเพิ่มทุนชาํระแ
ในกรณีท่ีบริษทั
ามใบสําคญัแสด
ยอ้นหลงั โดยบ ิ
แสดงสิทธิสมคว
สามญัท่ีไดรั้บก
 
สิทธิของหุ้นสามั
สิทธิของหุน้สา
ริษทัท่ีออกไปก่
ยนหุน้สามญัขอ
พาณิชยรั์บจดท
อหุน้ก่อนวนัท่ีบ
ระทรวงพาณิช
ชนอ่ื์นนั้น 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี
ติัใหอ้อกหุน้สา

รายละเอยีดเกีย่ว

นสามญัท่ีออกให

าไว ้
ชสิ้ทธิ 

อขายคิดเป็นร้อย

                            

ใบสําคัญแสดงสิ
ใบสาํคญัแสดงสิ
ะรับจดทะเบียน
ญแสดงสิทธิท่ีย ั
แลว้อนัเน่ืองมาจ
ทมีการปรับราค
ดงสิทธิเขา้จดท
ริษทัจะดาํเนินก
วรจะไดรั้บหาก
ก่อนหนา้น้ีแลว้ 

มัญใหม่ทีเ่กดิจา
มญัท่ีออกตามก

กอนหนา้น้ีแลว้ ร
องบริษทั ไดจ้ด
ทะเบียนเพ่ิมทุน
บริษทัไดจ้ดแจง้ช
ชยรั์บจดทะเบีย

มีการปรับสิทธิ 
ามญัรองรับเพ่ิม

วกบัหุ้นออกใหม

หม่เพื่อรองรับใ

ยละ  

                             

ข้

สิทธิที่อยู่ระหว่า
สิทธิท่ีอยูร่ะหว่
นเพ่ิมทุนชาํระแ
ยงัไม่ไดแ้สดงคว
จากการใชสิ้ทธิ
คาใชสิ้ทธิ และ/
ทะเบียนกบักระ
การออกหุน้สาม
กราคาและอตัรา
 แต่ไม่เกิน 15 วั

กการใช้สิทธิขอ
การใชสิ้ทธิของ
รวมทั้งสิทธิใน
ดแจง้ช่ือผูถื้อใบ
ชาํระแลว้ หาก
ช่ือของผูถื้อใบส
ยนเรียบร้อยแล

 และบริษทัตอ้ง
เติมต่อสาํนกังา

ม่เพือ่รองรับใบ

ลกั
ใบสาํคญัแสดงสิ
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างวนัทีผู้่ถือใบสํ
วา่งวนัท่ีผูถื้อใบ
แลว้ อนัเน่ืองม
วามจาํนงใชสิ้ท
ตามใบสาํคญัแ
/หรือ อตัราการ
ทรวงพาณิชย ์
มญัใหม่เพ่ิมเติม
าการใชสิ้ทธิท่ีไ
วนัทาํการนบัจาก

องใบสําคัญแสด
ผูถื้อใบสาํคญัแ
การรับเงินปันผ
สาํคญัแสดงสิท
กบริษทัไดป้ระก
สาํคญัแสดงสิท
ลว้ ผูถื้อใบ

งออกหุน้สามญั
าน ก.ล.ต. โดยเร็

บสําคญัแสดงสิท

กษณะสําคญัขอ
สิทธิ  1,41

สิทธิ
จดัส
หุน้ล
7.00 
ตามเ
ร้อยล
  (จาํ
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สําคัญแสดงสิทธิ
สาํคญัแสดงสิท
มาจากการใชสิ้ท
ทธิ และสถานภ
แสดงสิทธิขา้งตน้
รใชสิ้ทธิในช่วง
ผูถื้อใบสาํคญัแ

มใหแ้ก่ผูถื้อใบสํ
ดป้รับใหม่นั้นมี
กวนัท่ีมีการปรับ

ดงสิทธิ 
แสดงสิทธิท่ีออก
ผลหรือประโยช
ทธิเป็นผูถื้อหุน้ใ
กาศวนักาํหนด
ทธิท่ีเสนอขายใน
สําคญัแสดงสิท

รองรับเพ่ิมเติม 
ร็ว 

ทธิ 

องหุ้น 
11,487,567 หุน้
ธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้
สรรในรุ่นน้ี 
ละ 1.00 บาท  
 บาทต่อหุน้ เว
เง่ือนไขการปรับ
ละ 47.62   ของ
นวน  2,964,12

             บริษทั เอ็

ธิแสดงความจาํ
ทธิไดแ้สดงควา
ทธิตามใบสําคญั
าพจะส้ินสุดลง
น้แลว้ 
งท่ีบริษทัยงัไม่ไ
แสดงสิทธิท่ีได้
สาํคญัแสดงสิทธิ
มีผลบงัคบัใช ้โ
บสิทธิ 

กในรุ่นน้ี จะมีสิ
ชนอ่ื์นใดท่ีบริษทั
ในสมุดทะเบียน
ให้สิทธิในเงินป
นรุ่นน้ีเป็นผูถื้อห
ทธิดงักล่าวจะ

 บริษทัจะดาํเนิน

น คิดเป็นร้อยล
ถือหุน้สามญัเดิม

วน้แต่จะมีการป
บสิทธิ 
จาํนวนหุน้ท่ีเรีย

23,889 หุน้) 

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

นงการใช้สิทธิ 
มจาํนงการใชสิ้
ญแสดงสิทธิจะ
งในวนัท่ีกระทร

ไดน้าํหุน้สามญั
ท้าํการใชสิ้ทธิแ
ธิโดยเร็วท่ีสุดต
ดยหุ้นสามญัส่ว

สิทธิและสภาพเ
ทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
นผูถื้อหุน้สามญั
ปันผล หรือผล
หุน้ในสมุดทะเบี
ไม่มีสิทธิได้รับ

นการยืน่มติท่ีป

ละ 100 ของใบ
มของบริษทัและ

ปรับราคาใชสิ้ท

ยกชาํระแลว้     

 จาํกดั (มหาชน

สิทธิ และวนัก่อ
มีสถานภาพแล
รวงพาณิชยไ์ดรั้

ท่ีเกิดข้ึนจากกา
แลว้จะไดรั้บกา
ตามจาํนวนท่ีผูถื้
วนเพ่ิมอาจไดรั้

เหมือนหุน้สามั
น ทั้งน้ีนบัแต่วนั
ญของบริษทั แล
ลประโยชน์อ่ืนใ
บียนผูถื้อหุน้ขอ
บเงินปันผลหรื

ประชุมผูถื้อ 

บสาํคญัแสดง
ะไดรั้บ

ทธิ ซ่ึงเป็นไป

 

น) 

อน
ละ
รับ

าร
าร
ถือ
รับ

ญั
นท่ี
ละ
ใด
อง
รือ



  

 

 
เ

สิทธิตามใ
สามญัใหม
สภาพของ
สิทธิแต่ละ
ในกรณีท่ีบ
สุดทา้ย บริ
 
8.           ก

ใ
ใชสิ้ทธิซ้ือ

1
นามของผู ้
ไปรษณียล์
กาํหนดกา
ใชสิ้ทธิใน
เขา้ทาํการซ

2
ศูนยรั์บฝา
หลกัทรัพย
เกิดจากกา
ยอดบญัชีจ
จาํนวนหุ้น
จดัสรรภา
หุน้สามญั 
จากการใช้

ใ
สิทธิท่ีไดรั้
ไวใ้นบญัชี
จดัสรรหุน้

                 

เน่ืองจากหุ้นสา
ใบสําคญัแสดง
ม่ดงักล่าวต่อตล
งใบสาํคญัแสดง
ะคร้ัง ทั้งน้ี เพ่ือใ
บริษทัมีหุ้นสาม
ริษทัจะนาํเสนอ

การออกและส่งม
ในการใชสิ้ทธิซื
อหุน้สามญั สาม
1) ในกร
ผูถื้อใบสําคญัแส
ลงทะเบียนตอบ
รใชสิ้ทธิแต่ละ

นตลาดหลกัทรัพ
ซ้ือขายในตลาด

 
2) ในกรณีท่ีผูถื้
ากหลกัทรัพย ์
ย ์ ซ่ึงผูถื้อใบสาํ
ารใชสิ้ทธิฝากไว
จาํนวนหุ้นสามั
นสามญัท่ีผูถื้อใ
ยใน 7 วนัทาํก
 จะสามารถขา
ชสิ้ทธิทาํการซ้ือ
ในกรณีท่ีผูถื้อใ
รับการจดัสรรหุ้
ชีหลกัทรัพยด์งัก
นตามขอ้ 1) แทน

                            

ามญัของบริษทั
สิทธิจะสามาร
ลาดหลกัทรัพยแ์
งสิทธิเขา้จดทะ
ใหหุ้น้สามญัดงั
มญัท่ีออกใหม่เ
อต่อท่ีประชุมคณ

มอบหุ้นสามัญอ
ซ้ือหุน้สามญัขอ
มารถเลือกใหบ้ริ
รณีท่ีผูถื้อใบสํา
สดงสิทธิ ศูน
บรับ ตามช่ือที
คร้ัง ในกรณีน้ี 
พยไ์ดจ้นกวา่จะ
ดหลกัทรัพย ์

อใบสาํคญัแสด
โดยผูถื้อใบ

าคญัแสดงสิทธิมี
วก้บั "บริษทั ศู
มญัท่ีบริษทัหลกั
ใบสําคญัแสดงส
าร นบัจากวนัค
ายหุ้นสามญัท่ีเกิ
อขายไดใ้นตลาด
ใบสาํคญัแสดงสิ
หุน้ จะตอ้งตรง
กล่าว มิฉะนั้นแ
น 

                             

ข้

เป็นหลกัทรัพย์
ถเขา้ทาํการซ้ือ
แ์ลว้ โดยบริษั
เบียนเป็นหลกัท
งกล่าวสามารถท
เพื่อรองรับการ
ณะกรรมการบริ

ออกใหม่ 
องบริษทัตามใบ
ริษทัดาํเนินการ
คญัแสดงสิทธิท
ยรั์บฝากหลกัท
ท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้น
ผูถื้อใบสาํคญัแ
ะไดรั้บใบหุน้ ซ่ึ

ดงสิทธิท่ีไดรั้บก
สําคญัแสดงสิท
มีบญัชีซ้ือขายห
นยรั์บฝากหลกั
กทรัพยน์ั้นฝาก
สิทธิ ท่ีไดรั้บ
ครบกาํหนดการ
กิดจากการใชสิ้
ดหลกัทรัพย ์
สิทธิท่ีใชสิ้ทธิซ้ื
กบัช่ือเจา้ของบั
แลว้ บริษทัขอ

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ยจ์ดทะเบียนใน
อขายในตลาดห
ษทัจะดาํเนินกา
ทรัพยจ์ดทะเบีย
ทาํการซ้ือขายใน
รใชสิ้ทธิตามใบ
ริษทัและท่ีประช

บสาํคญัแสดงสิท
ในกรณีใดกรณี
ท่ีไดรั้บการจดัส
ทรัพยจ์ะส่งมอบ
นสมุดทะเบียนใ
แสดงสิทธิท่ีจะใ
ซึงอาจจะไดรั้บภ

การจดัสรรหุน้ไ
ทธิประสงค์ท่ีจ
หลกัทรัพยอ์ยู ่ ใ
กทรัพย ์(ประเทศ
กหุ้นสามญัอยู่ 
บการจดัสรรหุ้น
รใชสิ้ทธิในแต่ล
ทธิในตลาดหลั

ซ้ือหุน้สามญัเลือ
บญัชีซ้ือขายหลกั
สงวนสิทธิท่ีจะ
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ตลาดหลกัทรัพ
หลกัทรัพยไ์ดภ้
รยื่นขออนุญาต
ยนต่อตลาดหลกั
นตลาดหลกัทรัพ
บสําคญัแสดงสิ
ชุมผูถื้อหุน้เพื่อพ

ทธิ ผูถื้อใบสาํคญั
ณีหน่ึงดงัต่อไปนี
สรรหุ้นประสง
บใบหุ้นตามจาํน
ใบสําคญัแสดง
ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ส
ภายหลงัจากท่ีหุ้

ไม่ประสงคจ์ะข
จะฝากหุ้นสามั
นกรณีน้ี ศูนยรั์
ศไทย) จาํกดั เพื
ในขณะเดียว

นฝากไวแ้ละออ
ละคร้ัง ในกรณี
ลกัทรัพยไ์ดท้นัท

อกใหบ้ริษทัดาํเ
กัทรัพยท่ี์ผูถื้อใ
ะดาํเนินการออก

             บริษทั เอ็

พย ์ ดงันั้นหุ้นส
ายหลงัจากท่ีบ ิ
ตนาํหุ้นสามญัที
กทรัพยโ์ดยเร็ว
พยไ์ดเ้ช่นเดียวก
ทธิท่ีออกในรุ่น
พิจารณาต่อไปต

ญัแสดงสิทธิหรื
น้ี 
งคจ์ะขอรับใบห
นวนท่ีใชสิ้ทธิแ
สิทธิ ภายใน 
ามญั จะไม่สาม
หุน้สามญัท่ีเกิดจ

อรับใบหุน้สามั
ญัท่ีเกิดจากการ
รับฝากหลกัทรัพ
พื่อผูฝ้าก" และศู
วกนับริษทัหลกั
อกหลกัฐานการ
ณน้ี ผูถื้อใบสาํคั
ทีท่ีตลาดหลกัท

เนินการตามขอ้
ใบสาํคญัแสดงสิ
กใบหุน้แก่ผูถื้อ

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

สามญัท่ีออกใหม
ริษทัดาํเนินกา
ท่ีออกใหม่จากก
 แต่ไม่เกิน 30 
กบัหุน้สามญัเดิม
นน้ี เหลือจาก
ตามลาํดบั 

รือใบแทนใบสาํ

หุ้นสามญั โดยใ
แก่ผูถื้อใบสําคญั

15 วนัทาํกา
มารถขายหุน้สาม
จากการใชสิ้ทธิ

มญั แต่ประสงค์
รใช้สิทธิไวใ้น
พย ์จะดาํเนินกา
ศูนยรั์บฝากหลกั
กทรัพยน์ั้นก็จะ
รฝากให้แก่ผูจ้อ
ญัแสดงสิทธิท่ีไ
ทรัพยอ์นุญาตให

 2. ช่ือของผูถื้
สิทธิประสงคท่ี์
ใบสาํคญัแสดง

 จาํกดั (มหาชน

ม่เน่ืองจากการใ
รจดทะเบียนหุ้
การใชสิ้ทธิแปล
 วนันบัจากวนัใ
มของบริษทั แล
กการใชสิ้ทธิคร้ั

าคญัแสดงสิทธิ

ให้ออกใบหุ้นใ
ญแสดงสิทธิทา
รนบัจากวนัคร
มญัท่ีเกิดจากกา
ไดรั้บอนุญาตใ

จ์ะใชบ้ริการขอ
บญัชีของบริษั
ารนาํหุน้สามญั
กทรัพยจ์ะบนัทึ
บนัทึกยอดบญั
องซ้ือท่ีไดรั้บกา
ไดรั้บการจดัสร
ห้หุน้สามญัท่ีเกิ

ือใบสาํคญัแสด
จะฝากหุน้สามั
งสิทธิท่ีไดรั้บกา

น) 

ใช้
้น
ลง
ใช้
ละ
ร้ัง

ธิท่ี

ใน
าง
รบ
าร
ให้

อง 
ทั

ญท่ี
ทึก
ญชี
าร
รร
กิด

ดง
ญั
าร



3
รับฝากหลั
ในกรณีน้ี 
บนัทึกยอด
600 และอ
ใชสิ้ทธิใน
โดยตอ้งติด
หลกัทรัพย
ท่ีตลาดหลั
ออกจากบั

9. ข้
9.1          ก

บ
ปิดสมุดท
หลกัทรัพย
ทะเบียนพั
ก่อนหนา้)
9.2         บุ

9
สัดส่วนกา
ในขอ้บงัคั

9
จาํนวนหุน้
แสดงสิทธิ
ใบสําคญัแ
สมบูรณ์ตา

9
สัญชาติไท
หุน้สามญั 
ตามราคาใ

3) ในกรณีท่ีผูถื้
ลกัทรัพย ์โดยผูถื้
 บริษทัจะดาํเนิ
ดบญัชีจาํนวนหุ้
ออกหลกัฐานกา
นแต่ละคร้ัง เม่ือ
ดต่อผา่นบริษทั
ยน์ั้น ๆ กาํหนด 
ลกัทรัพยอ์นุญาต
ญัชี 600 ดงักล่า

ข้อจาํกดัการโอน
การโอนใบสําคญั
บริษทัไม่มีขอ้จํ
ะเบียนใบสาํคญั
ยจ์ะทาํการข้ึนเค
พกัการโอนสิทธิ
)  
บุคคลที่มิใช่สัญช
9.2.1) บริษทัจ
ารถือหุ้นของคน
คบัของบริษทัใน
9.2.2) ในกรณี
นสามญัท่ีอนุญา
ธิท่ีมิใช่สัญชาติ
แสดงสิทธิหรือ
ามขอ้กาํหนดใน
9.2.3) หากขอ้
ทยท่ีไดด้าํเนินก
 ไม่ว่าทั้งหมดห
ใชสิ้ทธิของใบส

ถือใบสาํคญัแสด
ถือใบสาํคญัแส
นินการนาํหุ้นส
หุน้สามญั ตามจํ
ารฝากใหแ้ก่ผูถื้
อผูท่ี้ไดรั้บการจั
ทหลกัทรัพยท์ัว่ไ

 ดงันั้น ในกรณี
ตใหหุ้น้ของบริ
าวแลว้ 

นใบสําคัญแสดง
ญแสดงสิทธิ 
จาํกดัในการโอน
ญแสดงสิทธิเพื่
คร่ืองหมาย SP
ธิใบสาํคญัแสดง

ชาติไทย 
ะไม่ออกหุ้นสา
นท่ีมิใช่สัญชาติ
นอนาคต 
ณท่ีใบสาํคญัแสด
าตใหซ้ื้อไดโ้ดย
ติไทย บริษทั
ใบแทนใบสําคั
นการใชสิ้ทธิใน
จาํกดัการโอนด
การใชสิ้ทธิตามวิ
หรือบางส่วน บ
สาํคญัแสดงสิท

ข้

ดงสิทธิท่ีไดรั้บ
ดงสิทธิประสง
ามญัท่ีเกิดจากก
าํนวนท่ีผูถื้อใบ
อใบสาํคญัแสด
ดัสรรหุน้ตอ้งก
ไป ซ่ึงอาจจะมีค
ณน้ี ผูท่ี้ไดรั้บการ
ษทัทาํการซ้ือข

งสิทธิ 

นใบสาํคญัแสด
อพกัการโอนต

P (หา้มการซ้ือข
งสิทธิตรงกบัวนั

ามญัใหแ้ก่ผูใ้ชสิ้
ติไทยมีจาํนวนเกิ

ดงสิทธิหรือใบ
ยไม่ขดัต่อขอ้จาํ
จะดาํเนินการใ
คญัแสดงสิทธิที
นคร้ังน้ี 
ดงักล่าวขา้งตน้
วิธีการใชสิ้ทธิ 
บริษทัจะดาํเนิน
ธิหรือใบแทนใ

ขอ้กาํหนดสิทธิ 

การจดัสรรหุน้
คท่ี์จะฝากหุน้ส
การใชสิ้ทธิฝาก
บสาํคญัแสดงสิท
ดงสิทธิท่ีไดรั้บก
การขายหุน้ ผูท่ี้
ค่าธรรมเนียมใน
รจดัสรรหุน้จะส
ขายไดใ้นตลาดห

งสิทธิท่ีเสนอข
ตามใบสําคญัแส
ขาย) ล่วงหนา้ 
นหยดุทาํการขอ

สิทธิท่ีมิใช่สัญช
กินกวา่ตามท่ีระ

บแทนใบสาํคญัแ
ากดัการโอนหุ้น
ใชสิ้ทธิตามใบส
ท่ีมิใช่สัญชาติไท

 มีผลทาํให้ผูถื้
ไม่สามารถใช้

นการคืนใบสาํคั
ใบสาํคญัแสดงสิ

 หนา้ 22 

ไม่ประสงคจ์ะข
สามญัไวใ้นบญัชี
กไวก้บัศูนยรั์บฝ
ทธิไดรั้บการจดั
การจดัสรรหุน้ภ
ไดรั้บการจดัสร
นการดาํเนินการ
สามารถขายหุน้
หลกัทรัพย ์และ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้
สดงสิทธิ 21 
 
องตลาดหลกัทร

ชาติไทย ซ่ึงได้
ะบุในขอ้บงัคบั

แสดงสิทธิท่ีมีก
น เร่ืองสัดส่วน
สําคญัแสดงสิท
ทย ตามลาํดบั

ถือใบสาํคญัแส
สิ้ทธิไดต้ามจาํน
คญัแสดงสิทธิห
สิทธิในส่วนท่ีไ

 บริษทั เอ็

ขอรับใบหุน้ แ
ชีของบริษทัผูอ้
ฝากหลกัทรัพย ์
ดสรรไวใ้นบญัชี
ภายใน 7 วนัทาํ
รรหุน้ตอ้งถอน
รตามท่ีศูนยรั์บฝ
นท่ีไดรั้บการจดัส
ะผูท่ี้ไดรั้บการจั

้นเดิมของบริษั
วนั ก่อนวนัใ

2 วันทาํการกก่่อนวันป ิดสมดุ
รัพยใ์ห้เล่ือนวนั

ดด้าํเนินการใชสิ้
ของบริษทั หรื

การใชสิ้ทธิ ณ 
นการถือครองห
ทธิหรือใบแทน
บการแจง้ความ

ดงสิทธิหรือใบ
นวนท่ีระบุในใ
หรือใบแทนใบส
ไม่สามารถใชสิ้ท

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ต่ประสงคจ์ะใช
ออกหลกัทรัพยส์
 ์ และศูนยรั์บฝ
ชีผูอ้อกหลกัทรั
การ นบัจากวนั
หุน้ออกจากบญั
ฝากหลกัทรัพย ์
สรรในตลาดหล
จดัสรรหุน้ไดด้าํ

ทั เวน้แต่การโอ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุด
ทะเบียน (ในก
นปิดสมุดทะเบีย

สิทธิตามวธีิการ
รือตามสัดส่วนที

 วนัใชสิ้ทธิ มี
หลกัทรัพยข์องผู
นใบสําคญัแสดง
จาํนงในการใช้

บแทนใบสาํคญัแ
บแจง้ความจาํน
สาํคญัแสดงสิท
ทธิได ้โดยไม่มี

 จาํกดั (มหาชน

ชบ้ริการของศูน
สมาชิกเลขท่ี 60
ฝากหลกัทรัพยจ์
ัพย ์สมาชิกเลข
นครบกาํหนดกา
ญชี 600 ดงักล่า
 และ/หรือ บริษั
ลกัทรัพยไ์ดท้นั
าเนินการถอนหุ้

อนเกิดข้ึนในช่ว
ทา้ย และตลา
กรณีท่ีวนัปิดสมุ
ยนเป็นวนัทาํกา

รใชสิ้ทธิจนทาํใ
ท่ีอาจมีการแกไ้

มีจาํนวนมากกว
ผูถื้อหุน้ใบสาํคั
งสิทธิให้แก่ผูถื้
ชสิ้ทธิท่ีครบถว้

แสดงสิทธิท่ีมิใ
นงการใชสิ้ทธิซ้ื
ธิและเงินท่ีเหลื
มีดอกเบ้ีย ใหแ้ก

น) 

นย์
00 
จะ
ขท่ี 
าร
าว 
ษทั
นที
หน้

วง
าด
มุด
าร

ให้
ไข

ว่า
ญั
ถือ
วน

ใช่
ซ้ือ
ลือ
ก่ผู ้



  

 

ถือใบสาํคั
วนัใชสิ้ทธิ

9
จากบริษทั
ใบสาํคญัแ

9
สภาพเป็น
ดาํเนินการ
ระยะเวลา
ทาํให้ขดัต่
ใบสาํคญัแ
เกินกว่าจาํ
สิทธิท่ีมิใช
ทั้งส้ิน 
 
10.         ที่

ไ
11.          ก

1
บ

เหตุการณ์ก
 

                 
ค
ใ

(ก) หรือ (ข
 ผ
แสดงสิทธิ
ประชุมผูถื้
และบริษทั
สิทธิดงักล

                 

ญัแสดงสิทธิห ื
ธิในคร้ังนั้นๆ 
9.2.4) ผูถื้อใบสํ
ท ในกรณีท่ีไม่
แสดงสิทธิหรือใ
9.2.5) ในกรณีที
หุน้สามญั อนัเน
รใชสิ้ทธิของใบ
การแจง้ความจํ
ต่อขอ้จาํกดัการโ
แสดงสิทธิท่ีมิใช
านวนท่ีระบุไวใ้
ช่สัญชาติไทยดงั

ทีม่าของการกาํห
ไม่มีการกาํหนด
การประชุมผู้ถือ
1. การเรียกประ
บริษทัจะเรียกป
กรณีใดกรณหนึ
    ก) มีการขอเส
   ข)  มีเหตุการ
ความสามารถข
ในกรณีท่ีบริษทั
ข) ขา้งตน้ 
ผูถื้อใบสาํคญัแ
ธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ท
ถือใบสาํคญัแสด
ทจะตอ้งจดัประ
ล่าวนั้นในกรณีที

                            

รือใบแทนใบสํ

สาํคญัแสดงสิทธิ
สามารถดาํเนิน
ใบแทนใบสาํคญั
ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแ
น่ืองมาจากขอ้จํ
บสําคญัแสดงสิ
านงในการใชสิ้
โอนหุ้นของบริ
ช่สัญชาติไทยย ั
ในขอ้จาํกดัการ
งักล่าว ไม่มีสิท

หนดราคาหลกัท
ดราคาของใบสาํ
อใบสําคัญแสดง
ะชุมผุถื้อใบสาํคั
ประชุมผูถื้อใบส
น่ึงดงัต่อไปน้ี   
สนอแกไ้ขเพ่ิมเ
ณ์ ซ่ึงบริษทัเห็น
องบริษทัในกา
ทผูอ้อกใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีถือใ
ทธิ ณ ขณะนั้น
ดงสิทธิได ้โดยร
ะชุมผูถื้อใบสาํคั
ท่ีมีการจดัประช

                             

ข้

สาํคญัแสดงสิทธิ

ธิหรือใบแทนใ
นการใชสิ้ทธิได้
ญแสดงสิทธิท่ีมิ
แสดงสิทธิหรือ
จาํกดัการโอนตา
สิทธิในส่วนท่ีย ั
สิทธิในคร้ังต่อๆ
ริษทั ทั้งน้ี ใน
ยงัไม่สามารถใช้
โอนหุ้นสามญั 
ทธิเรียกร้องค่าเสี

ทรัพย์ทีเ่สนอขา
าคญัแสดงสิทธิ
งสิทธิ 
คญัแสดงสิทธิ 
สําคญัแสดงสิท ิ

ติมขอ้กาํหนดสิ
นวา่อาจกระทบ
รปฏิบติัหนา้ท่ีต
ญแสดงสิทธิไม่ด

ใบสาํคญัแสดงส
น อาจร่วมกนัเ
ระบุเหตุผลในก
คญัแสดงสิทธิภ
ชุมผูถื้อใบสาํคญั

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ธิท่ีมิใช่สัญชาติ

บสาํคญัแสดงสิ
ด ้ โดยมีสาเหตุ
มิใช่สญัชาติไทย
ใบแทนใบสาํคั
ามท่ีกล่าวในขอ้
งัไม่สามารถใช้
ๆ ไป จนถึงวนัใ
กรณี ณ วนัใ
ชสิ้ทธิได ้ เน่ือง
 ใหถื้อว่าใบสํ
สียหายใดๆ ต่อ

ย 
ธิ เน่ืองจากการอ

ธิเพื่อขอมติในก

สิทธิในส่วนท่ีเป็
บต่อส่วนไดเ้สียข
ตามขอ้กาํหนดสิ
ดาํเนินการจดัก

สิทธิรวมกนัไม
ขา้ช่ือทาํหนงัสื
การขอใหเ้รียกป
ายในระยะเวลา
ญแสดงสิทธิ บริ
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ไทยดงักล่าว ท

สิทธิท่ีมิใช่สัญช
มาจากขอ้จาํกดั
ย 
ญัแสดงสิทธิท่ีมิ
อ 9.2.1) ผูถื้อใบ
ชสิ้ทธิได ้ โดย
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดท
ชสิ้ทธิคร้ังสุดท้
งจากอตัราส่วน
าคญัแสดงสิทธิ
อบริษทั และบ ิ

ออกใบสาํคญัแส

การดาํเนินการอ

ป็นสาระสาํคญัต
ของผูถื้อใบสาํค
สิทธิ 
การประชุมภายใ

ม่นอ้ยกว่าร้อยล
สือร้องขอใหบ้ริ
ประชุมไวใ้หช้ดั
า 30 วนันบัจาก
ริษทัจะดาํเนินก

             บริษทั เอ็

ทางไปรษณียล์ง

ชาติไทยจะไม่ได
ดเร่ืองสัดส่วนก

มิใช่สญัชาติไท
บสาํคญัแสดงสิท
ยให้ดาํเนินการใ
ทา้ย ตราบเท่าที
ทา้ย หากผูถื้อใ
การถือหุ้นของ
ธิดงักล่าวหมดอ
ริษทัจะไม่ดาํเนิ

สดงสิทธิดงักล่า

อยา่งใดอยา่งหนึ

ตามท่ีกาํหนดใน
คญัแสดงสิทธิอ

ใน 30 วนันบัจา

ะ 25 ของจาํน
ษทัผูอ้อกใบสาํ
เจนในหนงัสือด
กวนัท่ีไดรั้บการ
การกาํหนด Rec

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ทะเบียน ภายใน

ดรั้บการชดเชย
การถือครองหลั

ย ไม่สามารถใช้
ทธิดงักล่าวจะย ั
ใชสิ้ทธิตามวิธีก
ท่ีการดาํเนินการ
ใบสําคญัแสดงสิ
ผูท่ี้มิใช่สัญชาติ
อายลุง โดยผูถื้
นินการชดใชค้่า

าวเป็นการออกโ

น่ึงภายใน 30 วั

นขอ้ 12.2   
ยา่งเป็นนยัสาํคั

ากวนัท่ีเกิดเหตุก

นวนหน่วยทั้งห
าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว 
รร้องขอจากผูถื้
cord Date โดยร

 จาํกดั (มหาชน

น 14 วนั นบัจา

 ไม่วา่รูปแบบใ
กัทรัพยข์องผูถื้

ชสิ้ทธิแปลง 
งัคงสามารถท่ีจ
การใชสิ้ทธิ ใ
รดงักล่าวไม่มีผ
สิทธิหรือใบแท
ติไทยในขณะนั้
อใบสาํคญัแสด
เสียหายท่ีเกิดข้ึ

โดยไม่คิดมูลค่า

นันบัแต่วนัท่ีเกิ

คญั หรือ 

การณ์ดงักล่าวใ

มดของใบสาํคั
ให้ดาํเนินการจั

ือใบสาํคญัแสด
รวบรวมรายช่ือ

น) 

าก

ใด
ถือ

จะ
ใน
ผล
ทน
นั้น
ดง
ข้ึน

า 

กิด

ใน 

ญั
จดั

ดง
อผู ้



  

 

ถือหุน้ตาม
เป็นวนัท่ีล่

2
หรือใชสิ้ท
ขอให้เรียก
บางส่วนแ
หลกัทรัพย

3
เขา้ประชุม
สิทธิดงักล
ประธานท่ี
หมายถึง ผู ้
แสดงสิทธิ
เสียงลงคะ

ผ
ในเร่ืองท่ีที

4
ใบสาํคญัแ
เป็นผูถื้อใบ

5
ประธานก
ประชุม 
กรรมการห

6
สิทธิไปแล้
กวา่ร้อยละ
เป็นองคป์
เป็นการเรี
กาํหนดปร
ทุกรายและ
กล่าวคือ มี
ขอใหเ้รียก

                 

มมาตรา 225 พ.ร
ล่วงหนา้ก่อนวนั
2. ในการเรียกป
ทธิไปแลว้บางส่
กประชุม และเ
แต่ละราย ตาม
ย ์(SETPortal) เ
3. ในการประชุ
มและออกเสียงล
ล่าวจะตอ้งจดัทํ
ท่ีประชุมมอบห
ผูถื้อใบสาํคญัแส
ธิคนใดท่ีมีส่วนไ
ะแนนในขอ้พิจา
ผูถื้อใบสาํคญัแ
ท่ีประชุมพิจารณ
4. ในการออกเสี
แสดงสิทธิหน่ึง
บสาํคญัแสดงสิ
5. ในการประชุ
รรมการบริษทั
ประธานในท่ีป
หรือบุคคลท่ีปร
6. องคป์ระชุมใ
ลว้บางส่วน แล
ะ 50 ของจาํนว
ระชุม ในกรณีที
ยกโดยมติคณะ
ระชุมผูถื้อใบสาํ
ะตลาดหลกัทรัพ
มีผูถื้อใบสาํคญัแ
กประชุม จะไม่มี

                            

ร.บ. หลกัทรัพย
นประชุมผูถื้อหุน้
ประชุมผูถื้อใบสํ
ส่วน หรือบริษทั
เร่ืองท่ีจะพิจารณ
มรายช่ือ และที
พื่อกาํหนดสิทธิ
ชมผูถื้อใบสาํคญั
ลงคะแนน จะม
าํหนงัสือมอบฉ

หมายก่อนเร่ิมกา
สดงสิทธิท่ียงัไม
ไดเ้สียในขอ้พิจ
ารณาขอ้นั้น 
สดงสิทธิท่ีมีส่ว
ณาลงมติ 
สียงลงคะแนน 
หน่วยมีหน่ึงเสี
สิทธิหรือผูรั้บมอ
ชมผูถื้อใบสาํคญั

 ทาํหนา้ท่ีเป็น
ประชุมอาจจะม
ระธานกรรมการ
ในการประชุมผู ้
ะ/หรือ ผูรั้บมอ
วนหน่วยทั้งหม
ท่ีไม่ครบเป็นอง
ะกรรมการบริษั
าคญัแสดงสิทธิใ
พยต์ามรายละเอี
แสดงสิทธิมาป
มีการเรียกประช

                             

ข้

ยฯ์ ดว้ยวิธีปิดส
นไม่เกิน 2 เดือน
สาํคญัแสดงสิทธิ
ทเป็นผูด้าํเนินกา
ณาในท่ีประชุม
ท่ีอยู่ท่ีปรากฏอ
ธิในการเขา้ร่วม
ญแสดงสิทธิ ผูถื้
มอบฉนัทะใหบ้
ฉันทะตามแบบ
ารประชุมผูถื้อ
ม่ไดใ้ชสิ้ทธิหรื
จารณาอนัใดซ่ึงท

วนไดเ้สียตามขอ้

 ให้ผูถื้อใบสาํคั
ยง ผูเ้ป็นประธ
อบฉนัทะ 
ญแสดงสิทธิท่ีจดั
ประธานท่ีประ
มาจากบุคคลท่ี
รมอบหมาย โด
ถื้อใบสาํคญัแส
อบฉนัทะมาประ
มดของผูถื้อใบส
งคป์ระชุม ใหถื้อ
ทัใหน้ดัประชุม
ในคร้ังแรก และ
อียดและวธีิการ
ระชุมเท่าใดถือ
ชุมใหม่ 

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

มุดทะเบียนในว
น 
ธิ ไม่วา่จะเป็นก
ารเรียกประชุม 
ม และจดัส่งให้
ยู่ในสมุดทะเบี

มประชุมไม่นอ้ย
ถือใบสาํคญัแสด
บุคคลอ่ืนเขา้ร่ว
บท่ีบริษทักาํหน
ใบสําคญัแสดง
อใชสิ้ทธิไปแล้
ท่ีประชุมจะพิจ

อน้ี หมายถึง ผูถื้

ญัแสดงสิทธิมีค
ธานในท่ีประชุม

ดข้ึนโดยบริษทั 
ชุมผูถื้อใบสาํคั
ผูถื้อใบสําคญัแ
ยท่ีทั้งสองกรณี
สดงสิทธิจะตอ้ง
ะชุมรวมกนัไดไ้
สาํคญัแสดงสิท
อวา่การประชุม
มใหม่ภายในระ
ะใหบ้ริษทัดาํเนิ
ท่ีระบุไวข้า้งตน้
อวา่เป็นองคป์ระ

                            

 หนา้ 24 

วนัทาํการถดัไป

การเรียกประชุม
 ให้บริษทัจดัทํ
ห้ผูถื้อใบสาํคญัแ
ยนผูถื้อใบสําคั
ยกวา่ 7 วนัก่อน
ดงสิทธิท่ียงัมิได
มประชุมและอ

นดและให้ยื่นหน
งสิทธิท่ีมีสิทธิอ
ลว้บางส่วนของ
ารณาและลงมติ

ถือใบสาํคญัแสด

คะแนนเสียงเท่า
มไม่มีสิทธิออก

 ใหป้ระธานกร
คญัแสดงสิทธิ ใ
แสดงสิทธิลงม
ประธานท่ีประ
ประกอบดว้ยผู ้
ไม่นอ้ยกวา่ 25 
ธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ท
มเป็นอนัระงบัไ
ยะเวลาไม่นอ้ย

นินการจดัส่งหนั
น ในการประชุม
ะชุม ทั้งน้ี สาํหร

             บริษทั เอ็

ป โดยวนัท่ีคณะ

ม โดยผูถื้อใบสํ
าหนงัสือนดัปร
แสดงสิทธิท่ียงัม
คญัแสดงสิทธิ 
การประชุมในแ
ดใ้ชสิ้ทธิหรือใช
ออกเสียงแทนต
นงัสือมอบฉนัท
ออกเสียงในท่ีป
บริษทัในขณะน
ติ หา้มมิใหผู้ถื้อ

ดงสิทธิท่ีมีความ

ากบัหน่วยของ
กเสียงลงคะแนน

รมการบริษทัห
ในกรณีท่ีผูถื้อใ
ติเห็นชอบคดัเ
ชุมไม่มีสิทธิออ
ถื้อใบสาํคญัแส
 ราย ซ่ึงถือใบส
ทธิและ/หรือใช้
ป หากการประ
ยกวา่ 7 วนั แต
นงัสือเชิญประชุ
มคร้ังหลงัน้ีไม่บ
รับในกรณีท่ีผูถื้

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ะกรรมการบริษั

าคญัแสดงสิทธิ
ระชุม ระบุสถาน
มิไดใ้ชสิ้ทธิหรื
และแจง้ผ่านท

แต่ละคร้ัง 
ชสิ้ทธิไปแลว้บ
นก็ได ้ โดยผูถื้
ทะต่อประธานที
ประชุมผูถื้อใบส
นั้น โดยไม่รวม
อใบสาํคญัแสดง

มขดัแยง้ทางผล

ใบสาํคญัแสดง
น นอกจากสิท

รือบุคคลท่ีไดรั้
ใบสาํคญัแสดงสิ
ลือกนอกเหนือ
อกเสียงช้ีขาด 
สดงสิทธิท่ียงัมิไ
สาํคญัแสดงสิท
ชสิ้ทธิไปแลว้บา
ะชุมผูถื้อใบสาํคั
ต่ไม่เกินกวา่ 14
ชมไปยงัผูถื้อใบส
บงัคบัวา่จะตอ้ง
ถือใบสาํคญัแสด

 จาํกดั (มหาชน

ษทักาํหนดจะตอ้

ธิท่ียงัมิไดใ้ชสิ้ท
นท่ี วนั เวลา ผู ้
รอใชสิ้ทธิไปแล้
ทางส่ือของตลา

บางส่วนซ่ึงมีสิท
ือใบสาํคญัแสด
ท่ีประชุมหรือผู้
สําคญัแสดงสิท
มถึงผูถื้อใบสาํคั
งสิทธิคนนั้นออ

ลประโยชน ์

สิทธิท่ีถืออยูโ่ด
ธิท่ีตนมีในฐาน

รับมอบหมายจา
สิทธิเป็นผูจ้ดักา
อไปจากประธา

ไดใ้ชสิ้ทธิหรือใ
ทธิรวมกนัไม่นอ้
างส่วนจึงจะคร
คญัแสดงสิทธินั้
4 วนั นบัจากวั
สาํคญัแสดงสิท
งครบองคป์ระชุ
ดงสิทธิเป็นผูร้้อ

น) 

อง

ทธิ
ผูท่ี้
ลว้
าด

ทธิ
ดง
ผูท่ี้
ทธิ 
ญั
อก

ดย
นะ

าก
าร
าน

ใช้
อย
รบ
นั้น
วนั
ทธิ
ชุม
อง



  

 

7
ยงัไม่ครบเ

8
ใบสาํคญัแ

9
ไม่วา่ผูถื้อใ

1
สิทธิใหผู้ถื้

1
รายงานปร
รายงานกา
ใบสาํคญัแ

1
สิทธิท่ีจะเข

1
1

บริษทัจะแ
นบัแต่วนัที
ขอภายใน 
 
12.         ก
 1
                 
ท่ีเห็นวา่เป็
หรือให้เป็
เก่ียวขอ้ง 
กระทาํไดโ้

 
1
ก
บ

                 

7. ในกรณีท่ีปร
เป็นองคป์ระชุม
8. มติท่ีประชุ
แสดงสิทธิท่ียงัมิ
9. มติใดๆ ซ่ึงท่ี
ใบสาํคญัแสดงส
10.  ภายหลงัจา
ถือใบสาํคญัแสด
11. บริษทัจะดํ
ระชุมท่ีได้ลงล
ารประชุมดงักล่
แสดงสิทธิ 
12. ในการประ
ขา้ร่วมประชุมผู
13. บริษทัจะเป็
14. บริษทัจะแก
แจง้การแกไ้ขเพ่ิ
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิ
 15 วนันบัแต่วนั

การแก้ไขเพิม่เตมิ
12.1 การแกไ้ขเ
        การแกไ้ขเ
ป็นประโยชน์ต่อ
นไปตามบทบญั
 กฏระเบียบ ข้
โดยเพียงมีมติจ
 
12.2   การแกไ้ข
การแกไ้ขเพ่ิมเติ
บริษทัและมติท่ี

                            

รากฏว่าการประ
มใหถื้อวา่การป
ชุมผูถื้อใบสําคญั
มิไดใ้ชสิ้ทธิและ
ท่ีประชุมผูถื้อใบ
สิทธินั้นจะไดเ้ข
กบริษทัไดด้าํเนิ
ดงสิทธิทราบผา่
าเนินการจดัทาํ
ลายมือช่ือโดยป
ล่าวให้แก่ตลาดห

ชุมผูถื้อใบสาํคั
ผูถื้อใบสาํคญัแส
นผูช้าํระค่าใชจ่้
กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้
พ่ิมเติมขอ้กาํหน
มเติมนั้น และจ
นท่ีไดรั้บการร้อ

มสิทธิและเงื่อน
เพิ่มเติมในส่วน
เพิ่มเติมขอ้กาํห
อผูถื้อหุ้นใบสาํ
ญญติั หรือหลกั
อ้บงัคบั หรือคํ
ากท่ีประชุมขอ

ขเพ่ิมเติมในส่วน
ติมขอ้กาํหนดสิ
ท่ีประชุมผูถื้อใบ

                             

ข้

ะชุมคร้ังใด เม่ือ
ระชุมเป็นอนัระ
ญแสดงสิทธิจะ
ะ/หรือใชสิ้ทธิไป
บสาํคญัแสดงสิท
ขา้ร่วมประชุมด้
นินการจดัประชุ
านทางระบบเผย
และบนัทึกราย
ประธานให้ถือเ
หลกัทรัพยแ์ละ

คญัแสดงสิทธิ บ
สดงสิทธิเพื่อแส
จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกั
กาํหนดสิทธิตา

นดสิทธิเป็นลาย
จะจดัส่งขอ้กาํห
องขอเป็นหนงัสื

นไขของใบสําคญั
ท่ีมิใช่สาระสาํค
นดสิทธิในเร่ือง
าคญัแสดงสิทธิ
กเกณฑท่ี์กาํหน
าํสั่งท่ีมีผลบงัค
งคณะกรรมการ

นท่ีเป็นสาระสาํ
สิทธินอกจากท่ีก
บสาํคญัแสดงสิท

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

อล่วงเวลานดัไ
ะงบัไป 
ะตอ้งประกอบด้
ปแลว้บางส่วน 
ทธิไดล้งมติไป
ดว้ยหรือไม่กต็า
ชุมผูถื้อใบสาํคญั
ยแพร่ขอ้มูลขอ
งานการประชุม
ป็นหลกัฐานอั
ะสาํนกังาน ก.ล

บริษทัหรือผูท่ี้ไ
สดงความคิดเห็น
กบัการจดัประชุม
ามมติท่ีประชุม
ลกัษณ์อกัษรให
นดสิทธิท่ีแกไ้ข
สือจากผูถื้อใบสํ

ญแสดงสิทธิ 
คญัหรือท่ีตอ้งดํ
งท่ีจะกระทบต่อ
อยา่งชดัเจน  ห
ดตามกฏหมาย
คบัทัว่ไป หรือป
รบริษทั 

าคญั 
กล่าวในขอ้ 12.
ทธิ    
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ไปแลว้ 45 นาที

ดว้ยคะแนนเสีย
 ณ ขณะนั้น ซ่ึง
แลว้นั้น ใหถื้อว
ม 
ญแสดงสิทธิ บริ
งตลาดหลกัทรัพ
มและเก็บรักษา
นัสมบูรณ์ของ
ล.ต. ภายในระ

ดรั้บมอบหมาย
นหรือใหค้าํอธิบ
มผูถื้อใบสาํคญั
ผูถื้อใบสาํคญัแ
หส้าํนกังาน ก.ล
ขเปล่ียนแปลงให
สาํคญัแสดงสิทธิ

าํเนินการใหเ้ป็น
อสิทธิท่ีมิใช่สาร
หรือในส่วนท่ีมิท
ยว่าดว้ยหลกัทรั
ประกาศหรือข้

1 ตอ้งไดรั้บคว

             บริษทั เอ็

ที ยงัมีผูถ้ือใบสํ

ยงไม่น้อยกว่าก่ึ
มาประชุมและมี
วา่มีผลผกูพนัธ์

ริษทัจะแจง้มติข
พย ์(SETPortal)
บนัทึกดงักล่าว
กิจการทั้งหลา
ะยะเวลาไม่เกิน 

ยจากบริษทั แล
บายในท่ีประชุม

ญแสดงสิทธิทั้งห
แสดงสิทธินบัตั้ง
ล.ต. และตลาด
หแ้ก่ผูถื้อใบสาํค
ธิ     

นไปตามกฏหม
ระสาํคญัของผูถื้
ทาํให้สิทธิของผ
รัพยแ์ละตลาดห
อ้บงัคบัของสํา

วามยนิยอมท่ีเป็

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

าคญัแสดงสิทธิ

กึงหน่ึงของจาํน
มีสิทธิออกเสียง
์ผูถื้อใบสาํคญัแ

ของท่ีประชุมผูถื้
) โดยเร็ว 
ว ไวท่ี้สาํนกังาน
ยท่ีไดป้ระชุมกั
 14 วนันบัจา

ะท่ีปรึกษากฎห
มผูถื้อใบสาํคญั
หมด 
งัแต่วนัท่ีประชุ
หลกัทรัพยท์รา
คญัแสดงสิทธิเม

มาย 
ถือใบสาํคญัแส
ผูถื้อใบสาํคญัแ
หลกัทรัพยห์รือ
านกังาน ก.ล.ต

ปนไปตามมติขอ

 จาํกดั (มหาชน

ธิเขา้ร่วมประชุ

นวนหน่วย ขอ
งลงคะแนน 
แสดงสิทธิทุกรา

ถือใบสาํคญัแสด

นใหญ่ของบริษั
กนันั้นและจดัส
กวนัประชุมผูถื้

หมายของบริษทั
แสดงสิทธิได ้

มเพ่ือลงมติ แล
าบภายใน 15 วั
ม่ือไดรั้บการร้อ

ดงสิทธิหรือเร่ือ
แสดงสิทธิดอ้ยล
กฏหมายอ่ืนใด
ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง ใ

องคณะกรรมกา

น) 

ชุม

อง

าย

ดง

ษทั
ส่ง
ถือ

ทมี

ละ
วนั
อง

อง
ลง
ดท่ี
ให้

าร



  

 

       การแก
ทุนท่ี ทจ.3
สิทธิในรุ่น
อตัราการใ
ใบสาํคญัแ

                 

กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก
34/2551 หรือกฎ
นน้ี ทั้งน้ี ผูอ้อกใ
ใชสิ้ทธิ ราคาก
แสดงสิทธิไม่มีสิ

                            

กาํหนดสิทธิไม่
ฎเกณฑใ์ดๆ ขอ
ใบสาํคญัแสดงสิ
ารใชสิ้ทธิ เวน้
สิทธิท่ีจะเสนอใ

                             

ข้

ม่วา่ในกรณีใด ๆ
องสาํนกังาน ก.ล
สิทธิ และ/หรือ
นแต่จะเป็นไปต
ใหข้ยายอายขุอง

                             

 
ขอ้กาํหนดสิทธิ 

ๆ จะตอ้งไม่ขดัห
ล.ต. รวมทั้งท่ีจ
ผูถื้อใบสาํคญัแ
ามเง่ือนไขการ
งใบสาํคญัแสดง
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หรือแยง้กบัขอ้ก
ะมีเพ่ิมเติมภาย
แสดงสิทธิไม่มีสิ
ปรับสิทธิ รวม
งสิทธิ 

             บริษทั เอ็

กาํหนดตามประ
ยหลงัท่ีบริษทัออ
สิทธิท่ีจะเสนอใ
มทั้ง ผูอ้อกใบสํ

อน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ 

ะกาศคณะกรรม
อกและเสนอขา
ใหแ้กไ้ขขอ้กาํห
สาํคญัแสดงสิทธิ

 จาํกดั (มหาชน

มการกาํกบัตลา
ายใบสาํคญัแสด
หนดสิทธิในเร่ือ
ธิ และ/หรือผูถื้

น) 

าด
ดง
อง 
ถือ



Checklist warrant-RO 
สําหรับการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับ warrant  

(“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 
บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (“บริษัท”)  เอน็เนอร์ยี ่เอร์ิธ จํากดั (มหาชน)  
  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีมีหนา้ท่ีตามมาตรา 56 (ท่ีไม่ใช่ บจ.) 

 
รายละเอยีดของ warrant   
 - ช่ือ warrant  (ถา้มี)ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 4  
                                               (EARTH-W4)   
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีมีรายช่ือ ณ วนัท่ี 7  กรกฎาคม   2557 
 - วนัท่ีเสนอขาย warrant  16 กรกฎาคม  2557                                   - วนัส้ินสุดอาย ุwarrant 15 กนัยายน 2562  
 - จาํนวน warrant ท่ีเสนอขาย  1,411,487,567 หน่วย                              - วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  15 กนัยายน 2562 
 - ราคาท่ีเสนอขาย  หน่วยละ 0 บาท                                                         - จาํนวนหุน้รองรับ 1,411,487,567  หุน้ 
 - อตัราการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุน้สามญั 1 หุน้      -  ราคาใชสิ้ทธิ 7.00   
 บาทต่อหุน้ 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์1 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

1. ลกัษณะของ warrant   
 1.1 สัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับต่อจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
บริษทั2 เท่ากบั 
   50%  

/ รายละเอียดการ
คาํนวณจาํนวน
หุน้รับรอง 

  

                                                        
1
  ใหร้ะบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วธีิการคาํนวณสัดส่วนจาํนวนหุน้รองรับ :   
((จาํนวนหุน้รองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จาํนวนหุน้รองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอ่ืน* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจาํนวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อ่ืน 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจาํนวนหุน้รองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถื้อหุน้

มีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถื้อหุน้มีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจทาํใหจ้าํนวนหุน้รองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งนาํมาคาํนวณเพ่ิมข้ึน เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นผลใหต้อ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งนาํหุน้รองรับท่ีอาจเพิ่มข้ึนดงักล่าวมารวมคาํนวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหน่ึง
ต่อไปน้ี  
ท่ีไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือท่ี ___ลงวนัท่ี  
 (1) บริษทัอยูใ่นภาวะท่ีมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางการเงิน 
 (2) เพ่ือประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหน้ีของบริษทั  
 (3) กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควร และเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม  

  

 1.2 มีอายแุน่นอน ซ่ึง  10 ปี นบัแต่วนัท่ีออก warrant  (วนัท่ี 16  
กรกฎาคม 2557) 

/ 
เอกสารแนบ ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3  

 1.3 กาํหนดราคา และอตัราการใชสิ้ทธิไวอ้ยา่งแน่นอน 
/ 

เอกสารแนบ ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 

 1.4 มีระยะเวลาใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชสิ้ทธิ3 

/ 
เอกสารแนบ ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.2.2 หนา้ 6 

 1.5 กาํหนดใหมี้การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้รองรับใหแ้ลว้เสร็จภายในอาย ุ
warrant 

/ 
เอกสารแนบ ขอ้กาํหนดสิทธิ 
ขอ้ 1.2.4 (8) หนา้ 10 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  เอกสารแนบ 2  
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 2.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราท่ีคาดวา่จะเป็นราคาหรืออตัราการใชสิ้ทธิ 
  - ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ  
 - วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ  
 - เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

เอกสารแนบ2/ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
หนา้ 23 
หนา้ 24 
หนา้ 24 
หนา้ 24-25 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 

/ เอกสารแนบ/ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
หนา้ 27-28 

  

                                                        
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จาํนวนหุน้ paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 
 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชสิ้ทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ (ต่อ) 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

/ หนา้ 26-27 

 2.3 วธีิการจดัสรร warrant  / หนา้ 23 
 2.4  ขอ้มูลอ่ืนๆ (ถา้มี) ระบุ _________________________________   
3. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นและอายุมติ  เอกสารแนบ 3 มติการ

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2554 

 3.1 บริษทัไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรับอยา่งเพียงพอ   / วาระท่ี 4  
หนา้ 11-12 

 3.2 บริษทัไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนุมติัเม่ือวนัท่ี 24  มิถุนายน  2557) 

/  วนัท่ีออกและเสนอขาย 
คือ 16 กรกฎาคม 2557 
 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี  เอกสารแนบ 4 ขอ้กาํหนด
สิทธิ 

 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 (1) อายขุอง warrant  ระบุ  5 ปี  2  เดือน    
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ 
 (3) อตัราการใชสิ้ทธิ 
 (4) วธีิการใชสิ้ทธิของ warrant เช่น ใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัสุดทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดสาํคญัอ่ืน (ถา้มี) ระบุ____________ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
ขอ้ 1.1 หนา้ 3 
ขอ้ 1.2 หนา้ 6 

 4.2 เหตุ เง่ือนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้กาํหนดตาม 
warrant 

/ ขอ้ 11 หนา้ 23-25 และ 
ขอ้ 12 หนา้ 25-26 

 4.3 ค่าเสียหายท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้รองรับได ้ซ่ึงตอ้งไม่ตํ่ากวา่ส่วนต่างระหวา่งราคาตลาดของหุน้ของบริษทั
กบัราคาใชสิ้ทธิ 
 
 

/ ขอ้ 3 หนา้ 12-13 

                                                        
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = กาํไรสุทธิ / จาํนวนหุน้ paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = กาํไรสุทธิ / (จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จาํนวนหุน้ paid-up + จาํนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

4. ข้อกาํหนดสิทธิของ warrant มีรายการอยา่งนอ้ย ดงัน้ี (ต่อ)   
 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 
 (1) กรณีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนด บริษทัรับรองวา่ ขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตุแห่งการเรียกใหใ้ชสิ้ทธิ 
ก่อนกาํหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตุการณ์หรือการกระทาํท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจควบคุม
ของบุคคลใด ๆ  
 (ข) กาํหนดใหบ้ริษทั ตอ้งเรียกใหมี้การใชสิ้ทธิเม่ือมีเหตุการณ์ 
ท่ีกาํหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการท่ีเพียงพอซ่ึงทาํใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้กาํหนดดงักล่าว 
 (2) กาํหนดเหตุและเง่ือนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงัต่อไปน้ีพร้อมกบั
ระบุวธีิการคาํนวณ 
 (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลง par value หุน้ของบริษทั อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เม่ือบริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 
 (ค) เม่ือบริษทัเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด7 

 (ง) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดสิทธิ 
 (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ท่ีทาํใหผ้ล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผูถื้อ warrant จะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิดอ้ยไปกวา่เดิม 
 กรณีการปรับสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษทัไดร้ะบุส่วนลดจากราคา
ตลาด พร้อมกบัวธีิการคาํนวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้กาํหนดสิทธิแลว้ 
 ทั้งน้ี หากบริษทัจะไม่ดาํเนินการปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตาม  
(ก)-(ฉ) บริษทัไดรั้บผอ่นผนัจากสาํนกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ท่ี_________ ลงวนัท่ี _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
 

 
ไม่มีขอ้กาํหนดให้
บริษทัสามารถเรียก 
ใหผู้ถื้อ warrant ใช้
สิทธิก่อนครบกาํหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ 4 (1) หนา้ 13-14 
 
ขอ้ 4 (2) หนา้ 14-15 
ขอ้ 4 (3) หนา้  16-17 
ขอ้ 4 (4) หนา้ 17-18 
 
ขอ้ 4 (5) หนา้ 18-19 
 
ขอ้ 4 (6) หนา้ 19 
 
 

                                                        
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายตํ่ากวา่ราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวธีิการคาํนวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  
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Checklist 

ครบถ้วน 
ตามเกณฑ์ 

เอกสาร 
อ้างองิ 

(ข้อ/หน้า) 

5. การดาํเนินการภายหลงัการเสนอขาย warrant   
 5.1 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่ จะปรับสิทธิโดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัน้ี 
  (1) ปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ หรือ 
  (2) ปรับราคาใชสิ้ทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับอตัรา
การใชสิ้ทธิ 
  ทั้งน้ี หากบริษทัตอ้งออกหุน้รองรับเพ่ิมเติม บริษทัตอ้งยืน่มติท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกหุน้รองรับการปรับสิทธินั้นอยา่งเพียงพอต่อสาํนกังาน 
ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือวา่บริษทัไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้รองรับ 

 
/ 
/ 

 
ขอ้ 4 (7) หนา้ 19 
ขอ้ 4 (9) หนา้ 19 

 5.2 บริษทัระบุไวใ้นการเสนอขาย warrant วา่จะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรับสิทธิ
ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 4.4 (2)  

/ ขอ้ 4 (8) หนา้ 19 
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 บริษทัขอเรียนวา่ บริษทัรับทราบและเขา้ใจเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติัตามท่ีประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย warrant และหุน้รองรับทุกประการ  ทั้งน้ี ในการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดตาม warrant ภายหลงัการเสนอขาย  
  
 บริษทัจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ และจะไม่ดาํเนินการใหข้ดัหรือแยง้
กบัขอ้กาํหนดตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนดงักล่าว โดยบริษทัจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหส้าํนกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีระบุไวใ้น
รายการขา้งตน้และเอกสารท่ีแนบมาพร้อม checklist น้ีถกูตอ้งและตรงต่อความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงช่ือ  __________________________ 
        ( นายขจรพงศ ์คาํดี) 

       กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

ลงช่ือ  __________________________ 
           ( นายธนาวรรธน์  ประทุมสุวรรณ์) 

             กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ในฐานะกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  

 
  



7 
หมายเหตุ 1 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ทีอ่อกใหม่ในราคาตํา่ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี   
  1. การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 
ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาตํ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยกาํหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมี้ส่วนลดจากราคาตลาดเกินกวา่ 10% 
 
1. การคํานวณราคาเสนอขาย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทุน 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใหค้าํนวณดงัน้ี 
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทั้งน้ี โดยท่ี 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จาํนวน warrant ท่ีเสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จาํนวนหุน้ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. การคํานวณราคาตลาด ใหใ้ชร้าคาหน่ึงราคาใดดงัต่อไปน้ี   
  2.1 ราคาตลาดถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาท่ีนาํมาถวัเฉล่ียสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้ 
ในแต่ละวนักไ็ด ้
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  (2) วนักาํหนดราคาเสนอขาย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (ก) วนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษทัเสนอ
ขาย warrant และหุน้รองรับในราคาตํ่า  

 (ข) วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า 
  (ค) วนัแรกท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุน 
  (ง) วนัท่ีผูล้งทุนมีสิทธิซ้ือหุน้ตาม warrant    
   ทั้งน้ี หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบุความเหมาะสมและ
เหตุผลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาท่ีกาํหนดโดยผา่นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความตอ้งการซ้ือและความตอ้งการขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ของบริษทั เช่น การสาํรวจความตอ้งการซ้ือหลกัทรัพย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมท่ีประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ  
ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานสาํคญัท่ีใชป้ระกอบการคาํนวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist การเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (“warrant”) 
และหุ้นทีอ่อกใหม่เพือ่รองรับwarrant (“หุ้นรองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

เอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมกบั checklist มี/ไม่มี หมายเหตุ 
1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ มี  
2. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีขออนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant และ

หุน้รองรับ 
มี  

3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรับ 

มี  

4. ขอ้กาํหนดสิทธิ warrant มี  
5. รายละเอียดการคาํนวณจาํนวนหุน้รองรับ มี  
6. รายละเอียดการคาํนวณ dilution effect มี  
7. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัการออก warrant ในสัดส่วน 
 ท่ีมากกวา่ 50% (ถา้มี) 

ไม่มี  

8. หนงัสือสาํนกังานแจง้การผอ่นผนัใหบ้ริษทัไม่ตอ้งดาํเนินการ 
 ปรับสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามท่ีประกาศกาํหนด (ถา้มี) 

ไม่มี  

 
หมายเหตุ    
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัเป็นผูล้งนามรับรองความถูกตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรับ ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรัพย ์และประกาศวา่ดว้ยการยกเวน้การยืน่แบบ filing) 
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