ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (AIE-W2)

วันที่ 5 พฤษภำคม 2564

ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสำคัญแสดง
สิทธิ” หรือ “AIE-W2”) ออกโดยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน) (“ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติท่ี
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2564
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รบั สิทธิตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตำมข้อกำหนดสิทธิทุกประกำร และให้ถือว่ำผูถ้ ือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั ทรำบและเข้ำใจ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็ นอย่ำงดีแล้ว รวมทั้งได้ให้ควำมเห็นชอบกับกำรแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ข้อกำหนดต่ำงๆ ในสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิดว้ ย
ทัง้ นี ้ ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำข้อกำหนดสิทธิและสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิไว้ ณ สำนักงำนใหญ่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิและสัญญำต่ำงๆ ดังกล่ำวได้ในวันและเวลำทำกำรของบุคคลดังกล่ำว (แล้วแต่
กรณี)

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 1
สำระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ
รำยละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อ

:

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีกำรจัดสรร

:
:

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อก :
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย
:
อัตรำกำรใช้สิทธิ
:

รำคำกำรใช้สิทธิ

:

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญ
แสดงสิทธิ1
อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญที่จดั สรรไว้เพื่อ
รองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ

:
:
:
:

ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื ้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท เอไอ เอนเนอร์จี จ ำกั ด
(มหำชน) ครัง้ ที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AIE-W2”)
ระบุช่ือผูถ้ ือและสำมำรถโอนเปลี่ยนมือได้
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรำส่วน
กำรจัดสรรที่ 5 หุน้ สำมัญเดิม (มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ (par value) หุน้ ละ 0.25 บำท) ต่อ 1
หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (5:1) โดยบริษัทกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริษัทที่มี
สิ ท ธิ รับ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สำมัญ ในวัน ที่ 16 เมษำยน 2564 (Record
date) ในกำรคำนวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรำยที่จะได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ ดัง กล่ ำ ว หำกมี เ ศษของใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ท่ี ไม่เ ต็มจ ำนวน 1 หน่ ว ยจำกกำร
คำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ ทัง้ จำนวน ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกกำร
ค ำนวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อหุ้น ที่ จะได้รับ กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ ในกรณี ท่ีมีเศษ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี หลือจำกกำรจัดสรรทัง้ หมด บริษัทจะดำเนินกำรยกเลิกใบสำคัญ
แสดงสิทธิส่วนที่เหลือทัง้ หมด (ถ้ำมี)
ไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย
หน่วยละ 0.00 บำท (จัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่ำ)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุน้ (มูลค่ำหุน้
ที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 0.25 บำท) เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2 ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมี
เศษของหุน้ สำมัญภำยหลังกำรคำนวณกำรใช้สิทธิแล้ว ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้
0.25 บำทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2
วันที่ 5 พฤษภำคม 2564
วันที่ 4 พฤษภำคม 2566
2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนหุน้
รองรับ ต่ อ จ ำนวนหุ้น ที่ จ ำหน่ ำยได้แ ล้ว ทั้งหมดของบริษัท ณ วัน ที่ 3 มี น ำคม 2564
เท่ำกับร้อยละ 20.00
*วิธีกำรคำนวณสัดส่วนหุน้ รองรับ:
จำนวนหุน้ รองรับสำหรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
X 100
จำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท

1

วันครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องสอดคล้องกับอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และต้องสอดคล้องกับ “วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย”
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)

=

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ

:

กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิ

:

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ

:

ตลำดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ

:

ตลำดรองของหุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

เหตุในกำรต้องออกหุน้ ใหม่เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
สิทธิ

:

วัตถุประสงค์ของกำรออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

:

1,046,458,386
X 100
= 20.00%
5,232,291,928
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ รองรับ
ของบริษัทได้ 3 ครัง้ คือ วันที่ 31 มีนำคม 2565 วันที่ 30 กันยำยน 2565 และวันที่ 4
พฤษภำคม 2566 ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดกำรใช้สิทธิ") โดย
วันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ แรกคือวันที่ 31 มีนำคม 2565 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำยคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภำคม 2564 โดยหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิและวันกำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิและวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยขึน้ มำเป็ นวันทำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิเดิม
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุนตำมใบสำคัญแสดงสิ ท ธิ
(“ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ ” ) ในระหว่ ำ งเวลำ 09.00 น. ถึ ง 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นกำรแสดงควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย ให้แสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ระหว่ำงเวลำ 09:00
ถึง 15:30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย
เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ เพิ่มทุนตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงสมบูรณ์แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจำนงได้ เว้น
แต่เป็ นไปตำมข้อ 5.4.8 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลั ก ทรัพ ย์ท่ี หุ้น สำมั ญ ของบริ ษั ท ท ำกำรซื ้อ ขำยอยู่ ใ นขณะนั้ น [กล่ ำ วคื อ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ] ตลอดอำยุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะนำหุ้นสำมัญ เพิ่ม ทุน ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิท ธิ เ ข้ำ จด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ท่ีหนุ้ สำมัญของบริษัททำกำรซือ้
ขำยอยู่ ใ นขณะนั้น [กล่ ำ วคื อ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรื อ ตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ] ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับ สิ ท ธิ ต ำมที่ ร ะบุไว้ใ นข้อ 6 ของข้อ ก ำหนดสิ ท ธิ ส่ว นที่ 2 เมื่ อ มี เ หตุก ำรณ์ตำมที่
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็ นเหตุกำรณ์ท่ีมีลักษณะตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 11
(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ และหุน้ ที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทจะนำเงินที่ได้รบั จำกกำรเพิ่มทุนมำใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรเพื่อเพิม่
สภำพคล่องทำงกำรเงิน
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)

ประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึงได้รบั
จำกกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่
ทุนในครัง้ นี ้
ประโยชน์ท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิซ่งึ ใช้สิทธิแปลงสภำพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพึงได้รบั
จำกกำรเพิม่ ทุน

:

:

เพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้
บริษัทมีฐำนเงินทุนที่เข้มแข็งเพื่อสร้ำงควำมพร้อมด้ำนเงินทุ น อันจะนำมำซึ่งรำยได้ท่ี
เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นประโยชน์แก่บริษัท และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
(1) บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) ที่เหลือหลังจำกหักเงินสำรองตำมกฎหมำยหรือเงินสำรอง
ต่ำงๆ ทุกประเภท ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมำย หำกไม่มี
เหตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของ
บริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
(2) ผูไ้ ด้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ ที่ 2 จะมี
สิ ทธิ รับเงิ นปั นผลจำกกำรด ำเนิ นงำน เริ่ มตั้งแต่ มี กำรใช้สิ ทธิ ซื ้อหุ้นสำมั ญตำม
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพำณิชย์
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
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ส่วนที่ 2
ข้อกำหนดสิทธิท่วั ไป
1.

คำจำกัดควำม
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น คำและข้อควำมต่ำงๆ ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธินี ้ ให้มีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
"ข้อกำหนดสิทธิ"
: หมำยถึง ข้อกำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับนี ้ ซึ่งมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
"ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ “AIE-W2”
: หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์
จี จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 2 หรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรำยละเอียด
ตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
"ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์เพื่อให้แทนใบสำคัญแสดง
สิทธิ
"บริษัท" หรือ "ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึง บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)
“ประกำศ ทจ. 34/2551”
: หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำรขอ
อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่
และหุ้น ที่ อ อกใหม่เพื่ อ รองรับใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ฉบับ ลงวัน ที่ 15 ธั น วำคม
2551 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
"วันทำกำร"
: หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์เปิ ดทำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่
วั น เสำร์ วั น อำทิ ต ย์ หรื อ วั น อื่ น ใดที่ ธ นำคำรแห่ ง ประเทศไทยประกำศ
ให้เป็ นวันหยุดของธนำคำรพำณิชย์
"ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมข้อ 3.3
"สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ" : หมำยถึ ง สมุด ทะเบี ย น หรื อ แหล่ ง ข้อ มูลทำงทะเบี ย นซึ่ง บัน ทึ กรำยละเอียด
หรือ "สมุดทะเบียน"
เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเก็บรักษำโดยนำย
ทะเบียน
"สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง สิทธิทงั้ ปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเฉพำะสิทธิใน
กำรซือ้ หุ้นรองรับ สิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สิทธิในกำรได้รบั ค่ำเสียหำยในกรณีหนุ้ รองรับไม่
เพียงพอ
"หุน้ รองรับ"
: หมำยถึง หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน) จำนวน
1,046,458,386 หุน้ ที่จดั ไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้
หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรับสิทธิภำยใต้ขอ้ กำหนดสิทธิ
“หุน้ ”
: หมำยถึง หุน้ สำมัญออกใหม่ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)
“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนง
: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้
ในกำรใช้สิทธิ”
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท สำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.3
"วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ"
: หมำยถึง วันที่ 5 พฤษภำคม 2564
"วันกำหนดกำรใช้สิทธิ"
: ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ของข้อกำหนดสิทธิส่วนที่ 2
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“สำนักงำน ก.ล.ต.”
"นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ"

: หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
: หมำยถึง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-009-9000
โทรสำร : 02-009-9991 เว็ บ ไซต์ (URL) : www.set.or.th/tsd และ/หรื อ นิ ติ
บุคคลใดๆ ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงนำย
ทะเบียนรำยใหม่ท่ีรบั โอนสิทธิและหน้ำที่ของนำยทะเบียนเกี่ยวกับกำรเป็ นนำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธินี ้
“ตลำดหลักทรัพย์”
: หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ
"ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์"
: หมำยถึง บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“ร ะ บ บ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง ต ล ำ ด : หมำยถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพฒ
ั นำขึน้ โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ฯ”
เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน และบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ ใช้สำหรับกำรจัดทำและ
เผยแพร่ขอ้ มูลของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ และ/หรือ ผูล้ งทุนทั่วไปทรำบ
2.

รำยกำรทั่วไป
ใบสำคัญแสดงสิทธินเี ้ ป็ นใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551

3.
3.1

ใบสำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ท่จี ะต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำย สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องระบุช่ือ “ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์” เป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดให้แก่
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์

3.2

บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำแต่งตัง้ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดง
สิทธิท่จี ะต้องจัดทำและเก็บรักษำสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้จนกว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ ทงั้ หมดจะมีกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทหรือจนกว่ำครบกำหนดอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)

3.3

ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.1 ผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิกรณีท่วั ไป สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บคุ คลหรือนิติบคุ คลที่ปรำกฏ
ชื่อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนดังกล่ำวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อนวันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขึน้
เครื่องหมำย SP) เว้นแต่จะได้มีกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ สำมำรถใช้ยันกับผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้
ตำมข้อ 4.1.1 เกิดขึน้ แล้วในวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนที่เกี่ยวข้องข้ำงต้นซึ่งสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะตก
แก่ผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
3.3.2 ผู้ทรงสิทธิ ในใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณี ท่ีศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์เป็ นผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิทธิ แทน สิทธิ ใน
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบคุ คลที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำก
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ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ว่ำเป็ นผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ ในจำนวนตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ได้แจ้ง
ต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจำนวนดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกว่ำจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ท่รี ะบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนัน้ ๆ หรือในวันก่อน
วันแรกของกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันก่อนวันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมำย SP)
3.4

เมื่อศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์แจ้งต่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้ำที่ท่ีจะต้อง
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิรำยดังกล่ำวเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำม
จำนวนที่ได้รบั แจ้งจำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เมื่อได้มีกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่ำวแล้ว
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ลี งทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิไว้ในชื่อของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยหักจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้
ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิออก ส่วนจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีปรำกฏในใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่อี อกให้แก่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์นนั้ หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ทำกำรแก้ไข (ไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใดก็ตำม) ให้ถือว่ำมี จำนวนลดลงตำมจำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้แยกไปออกใบสำคัญแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไว้ในชื่อของผูท้ รงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว

4.
4.1

กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่มี ิได้ฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.1.1 แบบกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้ อนและผูร้ บั โอน กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อน
ใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นผูท้ ่ีสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุช่ื อเป็ นเจ้ำของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
จำนวนที่จะทำกำรโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถ้วนจำกผูท้ ่ี
ปรำกฏชื่อดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผรู้ บั โอนโดยลงลำยมือชื่อสลักหลังแสดง
กำรโอนให้ไว้ดว้ ย
ผลกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบริษัท กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับ บริษัทได้ก็
ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ีผรู้ บั โอนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงลำยมือชื่อเป็ นผูร้ บั โอนในด้ำนหลังของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
ครบถ้วนแล้ว

4.1.2

ผลของกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้ บั โอนกับบุคคลภำยนอก กำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้ยนั กับ
บุคคลภำยนอกได้ก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว
กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องกระทำ ณ สำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิในวันและเวลำทำกำรของนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะต้องทำตำมแบบและวิธีกำรที่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด โดยผูข้ อลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีลงลำยมื อ
ชื่อครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1.1 พร้อมทัง้ หลักฐำนอื่นๆ ที่ยืนยันถึงควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ของ
กำรโอนและกำรรับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนดให้แก่นำยทะเบียน
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4.1.3

4.1.4

ใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิออกใบรับคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผขู้ อลงทะเบียนนัน้
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ รับรองกำรโอนไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้รบั คำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนในกรณีท่ไี ม่ตอ้ งออกใบสำคัญแสดง
สิทธิให้ใหม่ หรือภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รบั คำขอลงทะเบียนและ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนในกรณีท่ตี อ้ งออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ใหม่
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบั ดำเนินกำรตำมคำขอลงทะเบียนกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
หำกนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เห็นว่ำกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น จะขัดต่อ กฎหมำยหรือ ขัด ต่ อ
ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำมี) โดยนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ผขู้ อลงทะเบียน
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้อง

4.2

สำหรับกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ และหน่วยงำนกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.
5.1

วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่ นไขกำรใช้สิทธิ
วันใช้สิทธิ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทได้ 3 ครัง้ คือ วันที่ 31 มีนำคม 2565 วันที่ 30
กันยำยน 2565 และวันที่ 4 พฤษภำคม 2566 ("วันกำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ แรกคือวันที่ 31
มีนำคม 2565 และวันกำหนดกำรใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำยคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวันที่ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 พฤษภำคม 2566 โดยหำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิและวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำยไม่ตรงกับวันทำกำร ให้เลื่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิและวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยขึน้ มำเป็ นวันทำกำร
สุดท้ำยก่อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิเดิม

5.2

กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน
ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ตี นถืออยู่ทงั้ หมดหรือบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี หลือ และไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวันกำหนดกำร
ใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำวและ
ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ

5.3

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
5.3.1 ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญแต่ละครัง้ (ยกเว้นกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ท่จี ะใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิ ทธิ”) ตำมวิธีกำรและ
ขัน้ ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำรก่อนวัน
กำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ”)
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5.3.2

ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิ
ของผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นกำรที่ จ ะใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ง ข่ ำ วและ
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ
รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้ และใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัท
จะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูล
ของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบล่วงหน้ำ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนวันเริ่ม
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญครัง้ สุดท้ำย
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งควำมจำนงตำมวิธีกำรและขัน้ ตอนกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 ในระหว่ำงเวลำ
09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงใน
กำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย อัตรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้ และใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
และสถำนที่ใช้สิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบ
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญ แสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำย พร้อมทั้งส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำย ทัง้ นี ้
บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ำยเป็ นเวลำ 21
วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย และตลำดหลักทรัพย์จะทำกำรขึน้ เครื่องหมำยห้ำมกำรซือ้ ขำย (SP) เพื่อ
ห้ำมกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ 2 วันทำกำรก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน หรือตำมระยะเวลำอื่นใดที่
ตลำดหลักทรัพย์จะกำหนดสำหรับกำรขึน้ เครื่องหมำยห้ำมกำรซือ้ ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ ขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีท่ีวนั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ใช่วนั ทำกำรของ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ให้เ ลื่ อ นวัน ปิ ดสมุดทะเบี ยนเป็ น วัน ท ำกำรก่อ นหน้ำ วัน ปิ ดสมุดทะเบี ยนดังกล่ ำว ทั้งนี ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักกำรซือ้ ขำยจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย

5.4

วิธีกำรใช้สิทธิและขัน้ ตอนกำรใช้สิทธิ
5.4.1 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถขอรับใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนได้ท่บี ริษัท และ/หรือ
ตั ว แ ทนรั บ แ จ้ ง ค ว ำ ม จ ำ นง ใ นก ำ รใ ช้ สิ ทธิ ( ถ้ ำ มี ) หรื อ ด ำ ว น์ โ หลด จ ำ ก เ ว็ บไซ ต์ ข อ ง บริ ษั ท
(https://www.aienergy.co.th) โดยสำมำรถแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่ มทุนได้ท่ีบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตำมระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ตำมที่ระบุในข้อ 5.3 ข้ำงต้น
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ในกรณีท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งกำรใช้
สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนง และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของตนอยู่ในบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ตี อ้ งกำรใช้สิทธิตอ้ งแจ้งควำมจำนง และกรอกแบบ
ค ำขอเพื่ อ ขอถอนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ำมที่ ตลำดหลัก ทรัพย์กำหนด โดยยื่ น ต่ อ บริษั ท หลัก ทรัพ ย์ท่ีเป็ น
นำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรแจ้งกับศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจำกบัญชี “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝ ำก” โดยศู น ย์รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์จ ะด ำเนิ น กำรออกใบแทนใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ เ พื่ อ ใช้เ ป็ น หลัก ฐำน
ประกอบกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท
ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ใน “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีตอ้ งกำรใช้สิทธิ ต้องแจ้งควำมจำนง
และกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิ ทธิจำก “บัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะ
ดำเนินกำรออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัท
ผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ (ทั้ง ที่ ถื อ เป็ น ใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ และในระบบไร้ใบหลักทรัพ ย์ (Scripless)) ที่
ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ โดยต้อง
ดำเนินกำรและส่งเอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ดังนี ้
ก)
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ที่ ไ ด้ก รอกข้อ ควำมถูก ต้อ งชัด เจน และ
ครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทน
รับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
ข)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพ ย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้ อนด้ำนหลัง ตำมจำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิ ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ มิได้ใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญทั้งจำนวนและประสงค์จะมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพำะส่วนที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแนบหนังสือมอบอำนำจซึ่งลงนำมโดยผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเพื่อมอบอำนำจให้ผูอ้ ื่นมำรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เฉพำะส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ดังกล่ำวแทนตน และส่งให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัว แทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
ค)
ชำระเงินตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน และส่งหลักฐำนกำร
ชำระเงินให้แก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) โดยผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุ้นจะต้อง (1) โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่บริษัทกำหนด ซึ่ง
จะแจ้งรำยละเอียดให้ทรำบตำมเงื่อนไขข้อ 5.3 โดยให้แนบหลักฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให้
พร้อมระบุช่ือ -นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อไว้ดว้ ย หรือ (2) ชำระเป็ นเช็คบุคคล
แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ ที่สำมำรถเรียกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันทำกำร นับจำก
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วันที่แจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟ ต้องลงวันที่และ
ส่งหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิให้ครบถ้วนก่อนกำหนดกำรใช้สิทธิอย่ำงน้อย 2 วันทำกำร และขีด
คร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยให้ถูกต้องตำมรำยละเอียดที่บริษัทจะแจ้งให้ทรำบตำมเงื่อนไขข้อ 5.3 โดยให้
ระบุช่ือ-นำมสกุล และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังด้วย หรือ (3) ชำระโดยวิธีกำรอื่น
ตำมแต่ท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเป็ นผูก้ ำหนดและแจ้ง
ให้ทรำบต่อไป

ง)

จ)

ทัง้ นี ้ กำรใช้สิทธิจองซือ้ หุน้ สำมัญดังกล่ำวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้รบั ชำระเงินตำมที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิ่มทุน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดังกล่ำวได้แล้วเท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รบั ชำระเงินหรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ที่
มิได้เกิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) บริษัทจะ
ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำว่ำไม่มีควำมประสงค์ในกำรใช้สิทธิและได้ยกเลิกกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นัน้ โดยบริษัทจะจัดส่งหรือดำเนินกำรให้ตวั แทนรับแจ้งควำมจำนวน
ในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ท่ไี ม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับ
จำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นั้นๆ) โดยกำรคืนจะเป็ นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (แต่ทั้งนี ้ ไม่ถือเป็ นกำรตัดสิทธิ ท่ีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิ ซือ้ หุน้
สำมัญเพิ่มทุนในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นกำรใช้สิทธิในครัง้ สุดท้ำย บริษัทจะถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธิ
นั้นๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิซ่ึงบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ถ้ำมี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำกรณีใดๆ)
ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะต้อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบค่ ำ อำกรแสตมป์ หรื อ ภำษี อื่ น ใด (ถ้ำ มี ) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกรหรือข้อบังคับหรือกฎหมำยต่ำงๆ ที่ใช้บังคับในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้
สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิ
1)
บุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือสำเนำ
บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจที่ยงั ไม่หมดอำยุ (ในกรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ/ชื่อ
สกุล ไม่ตรงกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2)
บุคคลธรรมดำต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ
พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
3)
นิติบุคคลสัญชำติไทย: สำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่ กระทรวงพำณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นั้นๆ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลักฐำนของกรรมกำรผูม้ ี
อำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
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4)

5)

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

นิติบคุ คลต่ำงด้ำว: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจัดตัง้ นิติบคุ คล และ/หรือ หนังสือรับรอง
นิติบุคคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ และเอกสำร
หลักฐำนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ
คัสโตเดียน: สำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พร้อมหนังสือแต่งตัง้ คัสโตเดียน และเอกสำร
หลักฐำนของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้อง และรับรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันกำหนดกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ ๆ

ทัง้ นี ้ หำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะ
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) อย่ำงไรก็ตำม บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิ (ถ้ำมี) สำมำรถใช้ดลุ พินิจในกำรพิจำรณำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ได้ตำมควำมเหมำะสม
จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ขี อใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอัตรำ
กำรใช้สิทธิเท่ำกับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยต่อหุน้ สำมัญ 1 (หนึ่ง) หุน้ เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำ
กำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกให้เมื่อมีกำรใช้สิทธิจะคำนวณโดยกำรนำจำนวนเงินในกำรใช้สิทธิ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ชำระตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หำรด้วยรำคำกำรใช้สิทธิในขณะที่มีกำรใช้สิทธินนั้ โดยบริษัทจะออกหุน้
สำมัญเป็ นจำนวนเต็ม ไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตรำกำรใช้สิทธิ หำกมีกำรปรับ
รำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิแล้วทำให้มีเศษเหลืออยู่จำกกำรคำนวณดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่นำเศษดังกล่ำวมำคิดคำนวณและจะส่งคืนเงินที่เหลือ
จำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวเป็ นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำย
เฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ คืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10
วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้ ) โดยกำรคืนจะเป็ นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำ
คมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ในกรณีท่ีตอ้ งมีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิตำม
เกณฑ์กำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ และมีเศษของ
จำนวนหุน้ สำมัญที่จะได้รบั จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญไม่ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ โดยจำนวนหน่วยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีขอใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญจะต้องเป็ นจำนวนเต็มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ท่ีผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้ หุน้ ต่ำกว่ำ 100 หุน้ สำมัญ จะต้องใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญในครัง้ เดียว
ทัง้ จำนวน (ยกเว้นในกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยนี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ
โดยไม่มีกำรกำหนดจำนวนหุน้ สำมัญขัน้ ต่ำ)
หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ได้รบั เอกสำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิตำม
ข้อ 5.4.1 จ) ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือจำนวนเงินที่บริษัทหรือตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
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5.4.6

(ถ้ำมี) ได้รบั ชำระไม่ครบตำมจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ หรือบริษัทหรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ตรวจสอบได้ว่ำข้อควำมที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี) ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎำกร ข้อบังคับ หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
จะต้องทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้ ) หำกผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ (ใน
ครัง้ นั้นๆ) และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะจัดส่งเงินที่ได้รบั โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 7 วันทำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำน
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตำมที่ได้รบั แจ้งไว้) หรือ ภำยใน 10 วันทำกำร (กรณีคืนเช็ค
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน) นับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นั้นๆ) โดยกำรคืนจะเป็ นไปตำม
ระยะเวลำและวิ ธี ก ำรที่ ส มำคมบริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ไ ทยก ำหนดโดยได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแจ้งควำมจำนง
กำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญใหม่ได้ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ ต่อไป เว้นแต่กำรใช้สิทธิครัง้ นัน้ จะเป็ นกำรใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ำย ให้ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้ง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ)
ในกรณีท่ีผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในกำรใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำม
จำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) มีสิทธิท่ีจะดำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดังต่อไปนี ้ ตำมที่บริษัท และ/หรือ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะเห็นสมควร
ก) ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตำมจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้
ข) หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่ได้รบั เงินครบตำมจำนวนในกำร
ใช้สิทธิภำยในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือ
ว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่จองซือ้ มีจำนวนเท่ำกับจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรใช้สิทธิตำมรำคำกำรใช้สิทธิใน
ขณะนัน้ หรือ
ค) ถือว่ำกำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ สำหรับจำนวนในกำร
ใช้สิทธิท่ไี ม่ได้รบั เงิน
กำรกระทำใดๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ให้ถือว่ำเป็ นที่สนิ ้ สุด
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะถือว่ำมีกำรใช้สิทธิเพียงบำงส่วน และ
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืน
ให้กับผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
(ในครัง้ นั้นๆ) พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยชำระเป็ นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร
หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (อย่ำงไรก็ดี ใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ยี งั ไม่มีกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว ยังมีผลต่อไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย เว้นแต่เป็ นกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ำย)
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5.4.7

ในกรณีท่บี ริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำ 7 หรือ 10 วันทำกำรนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้สิทธิ (ใน
ครัง้ นัน้ ๆ) (ตำมแต่กรณี) ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำก
เงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธินับแต่วนั ที่พน้ กำหนดระยะเวลำดังกล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิได้รบั คืน

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋ว
แลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญสิทธิ ทำงไปรษณีย ์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่ีระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิโ ดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ ได้รบั เงินคืนโดยชอบและผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำย
ใดๆ อีกต่อไป
5.4.8 เมื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำม
จำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน กล่ำวคือ ได้ส่งมอบทัง้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจำนงกำรใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ พร้อมทัง้ หลักฐำนประกอบกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4.1 จ) และชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญ
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนกำรใช้สิทธิได้ เว้นแต่
จะได้รบั ควำมยินยอมเป็ นหนังสือจำกบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี)
5.4.9 เมื่อพ้นกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำยแล้ว แต่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิยงั มิได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขของ
กำรใช้สิทธิท่ีบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) กำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน ให้ถือ
ว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภำพลงโดยไม่มีกำรใช้สิทธิ และผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิใดๆ ไม่ได้
อีก
5.4.10 ในกรณีท่ผี ถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นจำนวนมำกกว่ำจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) จะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจำนวน
ของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ลี ดลงให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว หำกใบสำคัญแสดงสิทธินนั้ อยู่ในระบบ
ใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) และ
จะทำกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่ำ
5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชย์ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่
ออกใหม่สำหรับกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้ ) ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ครบกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) และ
บริษัทจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิเข้ำเป็ นผูถ้ ือหุน้
สำมัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตำมจำนวนหุน้ สำมัญที่คำนวณได้จำกกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะดำเนินกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 30 วันนับแต่วนั กำหนดกำร
ใช้สิทธิแต่ละครัง้
หุน้ สำมัญใหม่ท่ีออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญ
ของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้ำแล้วทุกประกำร นับตัง้ แต่วนั ที่มีกำรจดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
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ผูร้ บั สิทธิแทนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเนื่องจำกกำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำกกำร
ใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพำณิชย์แล้ว
5.4.12 ในกรณีท่ีหนุ้ สำมัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินกำร
ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่ สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมข้อ 7 อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
จะไม่ชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่ำจะมีหนุ้ สำมัญเพียงพอ
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นบุคคลต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ เพรำะ
ถูกจำกัดสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
5.4.13 นำยทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์
: 0-2009-9000
โทรสำร
: 02-009-9991
SET Contact Center
: 0-2009-9999
Website
: http://www.set.or.th/tsd
E-mail
: SETContactCenter@set.or.th
นำยทะเบี ยนใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ จะรับ ผิ ดชอบกำรปิ ดสมุดทะเบี ยนผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ง ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยชื่อเต็ม สัญชำติ และที่อยู่ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ศนู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีขอ้ มูลไม่ตรงกัน บริษัทจะถือว่ำ
สมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้ำที่ในกำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบันทึก
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ข้อผิดพลำดดังกล่ำว
5.4.14 วิธีกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทจะดำเนินกำรส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคคลตำมรำยชื่อผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดง
สิทธิและบริษัทจะดำเนินกำรออกและส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดังนี ้
5.4.14.1 กรณีท่ผี ไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีบญ
ั ชีขำยหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตำมจำนวนที่
ได้รบั จัดสรรให้แก่ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ท่ีระบุในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ ผู้ ท่ีได้รบั กำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท่ี ได้รับกำรจัด สรรในครัง้ นีใ้ นตลำดหลักทรัพ ย์ได้
จนกว่ำจะได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอำจได้รบั ภำยหลังจำกที่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทเริ่มซือ้
ขำยในตลำดหลักทรัพย์
5.4.14.2 กรณีท่ผี ทู้ ่ไี ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีบญ
ั ชีซอื ้ ขำยหลักทรัพย์กบั บริษัทหลักทรัพย์
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้กบั “บริษัท
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบั นทึกยอด
บัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีบริษัทนัน้ ฝำกหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้
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ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีผูไ้ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้ และออกหลักฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผ้ ู้ท่ี
ได้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ีตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอนุมตั ิให้ทำกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์
ทั้งนี ้ ชื่อของผู้ท่ีได้รับกำรจัดสรรจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีผู้ท่ี ได้รับกำร
จัดสรรประสงค์ท่ีจะฝำกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนั้นแล้ว บริษัท/ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์/นำย
ทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผทู้ ่ไี ด้รบั กำร
จัดสรรตำมข้อ 5.4.14.1 แทน
5.4.14.3 กรณีท่ีผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะให้ฝำกไว้ในบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิฝำกไว้ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำม
จำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำน
กำรฝำกให้แก่ผทู้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผูท้ ่ี
ได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งกำรขำยใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องขอถอนใบสำคัญแสดง
สิ ท ธิ อ อกจำกบัญชี เลขที่ 600 ดัง กล่ ำ ว โดยต้อ งติ ดต่ อ ผ่ ำนบริษัท หลักทรัพ ย์ท่ ัวไป ซึ่ง อำจจะมี
ค่ ำ ธรรมเนีย มในกำรดำเนิ น กำรตำมที่ ศูน ย์รับ ฝำกหลักทรัพ ย์ และ/หรื อ บริษั ท หลักทรัพย์นั้นๆ
กำหนด ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีได้รบั จัดสรรจะสำมำรถขำยใบสำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้
ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลำดหลักทรัพย์ และผูท้ ่ีได้รบั กำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิได้ดำเนินกำรถอนใบสำคัญแสดง
สิทธิออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวแล้ว
5.4.15 กำรส่งมอบหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ใี ช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ สำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้
5.4.15.1 ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วประสงค์จะขอรับใบหุน้ สำมัญ
โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญ
แสดงสิทธิ จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตอบรับ ตำมชื่อที่อยู่ท่ีระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวัน
ครบกำหนดกำรใช้สิทธิ (แต่ละครัง้ ) ในกรณีนี ้ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญ จะ
ไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่งอำจจะ
ได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ได้รั บอนุญำตให้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำด
หลักทรัพย์
5.4.15.2 ในกรณี ท่ีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นเป็ นที่เรียบร้อยแล้วไม่ป ระสงค์จะขอรับ ใบหุ้น
สำมัญ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะ
ฝำกหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมี
ข้อกำหนดสิทธิ AIE-W2 หน้ำ 16 จำก 30

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)

บัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนีศ้ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ จะ
ดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับ “บริษัทศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ ำกั ด เพื่ อ ผู้ ฝ ำก” และศู น ย์รับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์จ ะบั น ทึ ก ยอดบั ญ ชี จ ำนวนหุ้น สำมั ญ ที่ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์นนั้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนั้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้
สำมัญที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญฝำกไว้และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผใู้ ช้สทิ ธิ
จองซือ้ หุน้ สำมัญภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้ ) ในกรณีนีผ้ ู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญ จะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีท่ีตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้หนุ้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำม
ข้อ 5.4.15.2 ชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้ำของบัญชีซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสงค์ท่ีจะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชี
หลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัท/ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์/นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะดำเนินกำรออกใบหุน้ แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำมข้อ 5.4.15.1 แทน
5.4.15.3 ในกรณีท่ีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ท่ีจะฝำกหุน้
สำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุน้
สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิฝำกไว้กับศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญ ตำมจำนวนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิซือ้
หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วภำยใน 7 วัน ทำกำรนับจำกวันครบกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในแต่ละครัง้ ) เมื่อผูท้ ่ี
ใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วต้องกำรขำยหุน้ ผูท้ ่ใี ช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอถอนหุน้
ออกจำกบัญชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวเสียก่อน โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ท่ วั ไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรดำเนินตำมที่ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลั กทรัพย์นนั้ ๆ กำหนด
ดังนัน้ ในกรณีนี ้ ผูท้ ่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วจะสำมำรถขำยหุน้ ที่ได้รบั ในตลำดหลักทรัพย์
ได้ทัน ที ท่ี ต ลำดหลักทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทยอนุญำตให้หุ้น ของบริษัท ท ำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำด
หลักทรัพย์ และผูท้ ่ีใช้สิทธิซือ้ หุน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้วได้ดำเนินกำรถอนหุน้ ออกจำกบัญชีเลขที่ 600
ดังกล่ำวแล้ว
5.4.16 ใบสำคัญแสดงสิทธิท่บี ริษัทออกครัง้ นีไ้ ม่มีขอ้ กำหนดให้บริษัทสำมำรถเรียกให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิ
ก่อนระยะเวลำที่กำหนดตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
6.

เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ ในกำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
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6.1

เมื่อบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็ นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือกำรแบ่งแยกหุ้นที่
จำหน่ำยแล้วของบริษัท โดยกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่ำที่ตรำไว้มีผลบังคับ
ใช้ตำมที่เผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงช้ำก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
(1)
รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

โดยที่

Pr ice1
Pr ice 0
Ratio1
Ratio 0
Par1
Par 0
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[ Par1]
[ Par0]
[ Par0]
[ Par1]

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญหลังกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้ สำมัญออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท” ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสำมัญจะไม่ได้รับสิทธิ ในกำรจองซือ้ หุ้น สำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ ตลำดหลักทรัพย์ขึ น้
เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณี ท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ
อย่ำงช้ำก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมำย)
ในกำรนี ้ "รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่" คำนวณได้จำกจำนวนเงินทัง้ หมดที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกนั้น (ถ้ำมี) หำรด้วยจำนวนหุน้
สำมัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจอง
ซือ้ หุน้ ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ี
กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้
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"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท " ได้กำหนดไว้เท่ำกับมูลค่ำกำรซือ้ ขำยหุน้ สำมัญของบริษัททัง้ หมดในแต่ละ
วันหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ ขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ ในวันดังกล่ำวย้อ นหลัง ระหว่ำ ง
ระยะเวลำ 15 วันทำกำรติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในกำรคำนวณ
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึงวันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่ (วัน แรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็ นกำร
เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มีกำรซือ้ ขำยในช่วงเวลำ
ดังกล่ำว บริษัทจะดำเนินกำรกำหนดให้ใช้รำคำยุติธรรมของหุน้ สำมัญของบริษัทเพื่อใช้ในกำรคำนวณแทน
“รำคำยุติธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินที่สำนักงำน ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ
(1)
รำคำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

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

อัตรำกำรใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรคำนวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

โดยที่

Pr ice1
Pr ice 0

Ratio1
Ratio 0

MP

A

B

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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่
กรณีกำรเสนอหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำย
ให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
คือ จำนวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้
(ถ้ำ มี ) ทั้ ง จำกกำรเสนอขำยให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อ เสนอขำยให้แ ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

เมื่อบริษัทเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกัด โดยที่ ห ลัก ทรัพ ย์นั้น มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะแปลงสภำพ / เปลี่ ย นเป็ น หุ้น สำมัญ ได้ หรื อ ให้สิ ท ธิ ใ นกำรซื อ้ หุ้น สำมัญ
(“หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สำมัญ หรือ ใบ
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แสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) โดยที่ “รำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ”
ดังกล่ำวต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิ
ในกำรซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญหรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ (วัน
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XW) สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้กบั ผูถ้ ื อหุน้ เดิม (Right Issue) โดยไม่คิด
มูลค่ำ และ/หรือ วันแรกที่ผู้ซือ้ หุ้นสำมัญจะไม่ได้รับ สิท ธิ ในกำรซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิ แปลงสภำพ /
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ สำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม ( Rights
Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้
หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้กบั ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คล
ในวงจำกัด และ/หรือ วันแรกที่ผซู้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั ใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (วันแรก
ที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XT สำหรับกรณีท่ีบริษัทมีกำรออกใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้
(TSR)) ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงช้ำก่อนเวลำ 09.00 น.
ของวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมำย)
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” คำนวณได้จำกจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รบั จำกกำรขำย
หลักทรัพย์ท่ีให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ น หุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้
หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ำมี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จำกกำรแปลง
สภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิ ในกำรซื อ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิ ได้ นั้น หำรด้วย
จำนวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธินนั้
อนึ่ง ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใต้เงื่อนไขที่จะต้องจอง
ซือ้ หุน้ ดังกล่ำวด้วยกัน ให้นำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีท่ี
กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้อยละ 90 ของ
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มำคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้
"รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้อ 6.2 ข้ำงต้น
“วันที่ใช้ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิ แปลงสภำพเปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญ สำหรับกรณี ท่ีเป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลง
สภำพเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับกรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ /หรือ
กรณีท่ีเป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ วันแรกที่ผซู้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใน
กำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมำย XT สำหรับกรณีท่ีบริษัทมีกำรออกใบแสดง
สิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)) (แล้วแต่กรณี)
(1)
รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

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

อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
ข้อกำหนดสิทธิ AIE-W2 หน้ำ 20 จำก 30

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)

Ratio1 = Ratio0 

โดยที่

Pr ice1 คือ
Pr ice 0 คือ
Ratio1 คือ

Ratio 0 คือ

MP

คือ

A

6.4

B

คือ

BX

คือ

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

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
คือ
จำนวนหุน้ สำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิในกำร
จองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้
หรือให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือวัน
ก่อนวันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่มี ีสิทธิท่จี ะแปลงสภำพ หรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ กรณีเสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ วัน
ก่อนวันแรกของกำรให้สิทธิให้สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (แล้วแต่
กรณี)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิท่ี
จะแปลงสภำพหรือเปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
ตำมที่เสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือให้สิทธิให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้
จำนวนเงินที่จะได้รบั ทั้งสิน้ หลังหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรออกหลักทรัพย์
ใดๆ ที่ให้สิทธิท่ีจะแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญ สำหรับกำรเสนอขำยให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รบั
จำกกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สำมัญได้หรือให้สิทธิในกำรจองซือ้
หุน้ สำมัญ หรือให้สิทธิให้สิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ
กำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่
ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XD) ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์
ฯ อย่ำงช้ำก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมำย)
(1)
รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

[ A]
[ A + B]

อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้

ข้อกำหนดสิทธิ AIE-W2 หน้ำ 21 จำก 30

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)

Ratio1 = Ratio0 

โดยที่

คือ
Pr ice 0 คือ
Ratio1 คือ
Ratio 0 คือ
A
คือ
Pr ice1

B

6.5

คือ

[ A + B]
[ A]

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรำยชื่ อ
(Record Date) หรือวันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในกำรรับหุน้ ปั น
ผล (แล้วแต่กรณี)
จำนวนหุน้ สำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สำมัญปั นผล

เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบ
ตรวจสอบงวดปี บัญชีท่ีจ่ำยเงินปั นผล] หลังจำกหัก เงินสำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมำย XD) โดยบริษัทจะ
พิจำรณำปรับสิทธิจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลทัง้ ปี โดยจะไม่มีกำรพิจำรณำปรับสิทธิเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล แต่
จะดำเนินกำรปรับสิทธิครัง้ เดียวตอนจ่ำยเงินปั นผลประจำปี อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ในกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลทัง้ ปี นนั้ ถือว่ำบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเกินอัตรำที่กำหนด บริษัทจะพิจำรณำปรับสิทธิทนั ทีเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปั น
ผลระหว่ำงกำลในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำง
ช้ำก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมำย)
ทัง้ นี ้ อัตรำร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คำนวณโดยนำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่
ละรอบระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปี บญ
ั ชีท่ีจ่ำยเงินปั นผล]
หลังจำกหักเงินสำรองตำมกฎหมำย ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ำย
ออกจริงดังกล่ำวให้รวมถึงเงินปั นผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย
วันที่ใช้ในกำรคำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หุน้ สำมัญจะไม่ได้รับสิทธิ ในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมำย XD)
(1)
รำคำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
[ MP − ( D − R)]
[ MP]

Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

อัตรำกำรใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตำมสูตรกำรคำนวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

โดยที่

คือ
Pr ice 0 คือ
Ratio1 คือ
Pr ice1

[ MP]
[ MP − ( D − R)]

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง
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บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)
Ratio 0

MP

D
R

คือ
คือ
คือ
คือ

อัตรำกำรใช้สิทธิเดิมก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำตลำดของหุน้ สำมัญของบริษัท
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ำยจริงแก่ผถู้ ือหุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ ที่ คำนวณได้หำกจ่ำยในอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินเฉพำะของบริษัท (ที่ได้มีกำรตรวจสอบแล้วล่ำสุด) หลังจำกหักเงินสำรอง
ตำมกฎหมำย หำรด้วยจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล

6.6

ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็ น
เหตุกำรณ์ท่ีไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำรพิจำรณำ
ดังต่อไปนีห้ รือไม่ ซึ่งจะเป็ นกำรพิจำรณำเพื่อกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิ (หรือ
ปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตรำกำรใช้สิทธิ) ใหม่อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็ นที่สุด ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งข่ำวกำรปรับสิทธิผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ อย่ำงช้ำก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่ทำกำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้
เครื่ อ งหมำย) และบริษั ท จะแจ้ง เป็ น หนัง สื อ ให้สำนัก งำน ก.ล.ต. และนำยทะเบี ย นใบสำคัญ แสดงสิ ท ธิ ท รำบถึง
รำยละเอียดดังกล่ำว รวมทั้งจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว ภำยในระยะเวลำ 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว

6.7

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 เป็ นอิสระต่อกัน และจะคำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงตำมลำดับเหตุกำรณ์ก่อนหลัง ในกรณีท่มี ีเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จะเกิดขึน้ พร้อมกันให้คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เรียงลำดับดังนี ้ คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่มีกำรคำนวณกำร
เปลี่ยนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตำแหน่ง (ไม่ตอ้ งปั ดเลขทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 และทศนิยมตัง้ แต่ตำแหน่งที่ 6 ให้ตดั ทิง้ ทัง้ หมด)

6.8

กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งทำ
ให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุน้ สำหรับกำรคำนวณจำนวนเงิน
จำกกำรใช้สิทธิ จะคำนวณจำกรำคำกำรใช้สิทธิใหม่ห ลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้น
สำมัญ (จำนวนหุน้ สำมัญคำนวณได้จำก อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีแสดงควำมจำนง
กำรใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุน้ ออกมำเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็ นผลทำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ท่คี ำนวณตำมสูตรมีรำคำต่ำกว่ำ
มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญ (Par Value) ของบริษัทนัน้ ให้ใช้มลู ค่ำที่ตรำไว้ของหุน้ สำมัญของบริษัทเป็ นรำคำใช้สิทธิ
ใหม่ เว้นแต่กรณีท่กี ฎหมำยกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น สำหรับอัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั รำกำรใช้สิทธิท่คี ำนวณได้ตำมข้อ
6.1 ถึงข้อ 6.6 เช่นเดิม

6.9

บริษัทอำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิก็ได้
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6.10

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 6.9 บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรปรับอัตรำและ
รำคำของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบทันทีผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่
กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งเป็ นหนังสือต่อสำนักงำน กลต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่กำรปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยใน 15
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนด
สิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงำนใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ
(ถ้ำมี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิท่ี แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลำทำ
กำรของสถำนที่ดงั กล่ำว

7.

ค่ำเสียหำยกรณีทบี่ ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดังนี ้
บริษัทจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้เฉพำะผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมำแจ้งควำมจำนงที่จะใช้สิทธิในวันกำหนดกำรใช้สิทธิ
(แต่ละครัง้ ) และบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหนุ้ สำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่ำงครบถ้วน โดย
ค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่ำว สำมำรถคำนวณได้ตำมที่กำหนดในข้อ 7.3 ยกเว้น
กรณีท่บี ริษัทไม่สำมำรถออกหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้เนื่องจำกข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนกำรถือหุน้ ของคน
ที่มิได้มีสญ
ั ชำติไทยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 12 ในกรณีนบี ้ ริษัทไม่มีหน้ำที่ตอ้ งชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.1

7.2

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อ 7.1 บริษัทจะชำระให้เป็ นเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร
ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญสิทธิ และจะจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับภำยใน 10 วันทำกำรนับ
จำกวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมำแจ้งควำมจำนงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีท่บี ริษัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยให้แก่ผถู้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คำนวณนับแต่วันที่พ้นกำหนด 10 วันทำกำรดังกล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับคืนเงิน
ค่ำเสียหำย
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบริษัทได้ทำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่ง
ขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญสิทธิทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่ี ระบุในหนังสือแสดงควำมจำนงในกำร
ใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินค่ำเสียหำยคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป

7.3

กำรคำนวณค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตำมข้อ 7.1 มีสตู รกำรคำนวณดังนี ้
ค่ำเสียหำยต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกับ B x [MP – EP]
โดยที่ B
คือ จำนวนหุน้ สำมัญที่ไม่สำมำรถจัดให้มีหรือเพิ่มขึน้ ได้ตำมอัตรำกำรใช้สิทธิท่เี ปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
MP
คือ รำคำเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญของบริษัท ในวันกำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิมำแสดงควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (รำคำ
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EP

เฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักของหุน้ สำมัญของบริษัท คำนวณจำก มูลค่ำซือ้ ขำยหุน้ สำมัญทัง้ หมด หำรด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่มีกำรซือ้ ขำยทัง้ หมดในตลำดหลักทรัพย์)
คือ รำคำกำรใช้สิทธิ หรือรำคำกำรใช้สิทธิท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิล่ำสุด (ถ้ำมี)

ทัง้ นี ้ ค่ำเสียหำยที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รบั ในกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหนุ้ รองรับกำรใช้สิทธิได้ ซึ่งต้องไม่
ต่ำกว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุน้ ของบริษัท ซึ่งเป็ นประเภทเดียวกับหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง
สิทธิ ณ วันที่มีกำรใช้สิทธิ กับรำคำที่จะซือ้ หุน้ ตำมสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.4

กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อนีใ้ ห้ถือเป็ นสิน้ สุด

8.

สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ
หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมี สิทธิ และสภำพเท่ำเทียมกับหุ้น สำมัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหน้ำนีท้ ุกประกำร ซึ่งรวมทัง้ สิทธิในกำรรับเงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ นับ
แต่วนั ที่กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้จดแจ้งชื่อผูถ้ ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท หำกบริษัทได้ประกำศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปั นผลหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผถู้ ือหุน้ ก่อนวันที่กระทรวงพำณิชย์รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำยทะเบียนผู้ ถือหุน้ ของ
บริษัทได้จดแจ้งชื่อของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนจะไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลหรือผลประโยชน์อื่นในครำวนัน้

9.

ข้อจำกัดกำรโอนหุ้น
ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดว่ำ หุน้ ของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่ำงเสรีโดยไม่มีขอ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้
เช่นนั้นเป็ นผลทำให้มีคนต่ำงด้ำวถือหุน้ ในบริษัทเกินกว่ำ ร้อยละสี่สิบเก้ำ (49) ของจำนวนหุน้ ที่ได้ออกจำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท กำรโอนหุน้ รำยใดที่จะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น
บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษัทรำยนัน้ ได้

10.

สถำนภำพของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทอี่ ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
สถำนะของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีอยู่ระหว่ำงวันที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิและวันก่อน
วันที่กระทรวงพำณิ ชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ยี งั ไม่ได้แจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ และสถำนภำพดังกล่ำวนีจ้ ะ
สิน้ สุดลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้รบั จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวแล้ว
ในกรณี ท่ีบริษัทมีกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุน้ สำมัญเพิ่มทุนที่
เกิดขึน้ จำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีได้ทำกำร
ใช้สิท ธิ แล้วจะได้รับกำรปรับ สิ ทธิ ย้อนหลัง โดยบริษั ทจะดำเนิ นกำรออกหุ้น สำมัญเพิ่ มทุนใหม่เพิ่ มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจำนวนที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะได้รบั หำกรำคำกำรใช้สิทธิ และ/หรือ
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อัตรำกำรใช้สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจได้รับหุ้น
สำมัญส่วนเพิ่มช้ำกว่ำหุน้ สำมัญที่ได้รบั ก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว ทั้งนีไ้ ม่เกิน 30 - 45 วันนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
11.

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิทเี่ สนอขำย
บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ท่ีหนุ้ สำมัญของบริษัททำ
กำรซือ้ ขำยอยู่ในขณะนัน้

12.

ข้อจำกัดกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ และข้อจำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัทไม่มีขอ้ จำกัดในกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีขอ้ จำกัดอันสืบเนื่องมำจำกข้อบังคับของบริษทั
ว่ำด้วยเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(ก)
บริษัทจะไม่ออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี ป็ นคนต่ำงด้ำว ซึ่งได้ดำเนินกำรใช้สิทธิตำม
เงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 หำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวจะทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของคน
ต่ำงด้ำวมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ที่ได้ออกจำหน่ำยแล้วทั้งหมดของบริษัท ตำมที่ระบุใน
ข้อบังคับของบริษัท (รวมทัง้ ข้อบังคับบริษัทที่จะมีกำรแก้ไขในภำยหลัง)
(ข)
หำกข้อจำกัดตำมข้อ (ก) ข้ำงต้นมีผลทำให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่ำงด้ำวที่ได้ดำเนินกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิตำมข้อ 5.4 และตำมหลักกำร “มำก่อนได้ก่อน” (First-Come FirstServed) ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมจำนวนที่ระบุในใบแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่ง
เงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใช้สิทธิได้คืนให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิท ธิท่ีเป็ นคนต่ำงด้ำวดังกล่ำวโดยเช็ค
ดร๊ำฟท์ ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือคำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันกำหนดกำรใช้สิทธิ (ในครัง้ นัน้ ๆ) ทัง้ นี ้ กำรคืน
จะเป็ นไปตำมระยะเวลำและวิ ธีกำรที่สมำคมบริษัท หลักทรัพย์ไทยกำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่มีดอกเบีย้
(ค)
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเป็ นคนต่ำงด้ำวจะไม่ได้รบั กำรชดเชยหรือชดใช้ไม่ว่ำในรู ปแบบใดจำกบริษัทและ
ตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิ ทธิ (ถ้ำมี) ในกรณีท่ีไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิได้โดยมี
สำเหตุมำจำกข้อจำกัดเรื่องอัตรำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวตำมข้อ (ก) ข้ำงต้น

13.
13.1

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่ำงชัดแจ้ง หรือเรื่องที่ตอ้ ง
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมำยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง กฎ ระเบี ย บ หรื อ ข้อ บัง คับ หรื อ ค ำสั่ง ที่ มี ผลบัง คับ ทั่วไปหรื อ ประ กำศ หรื อ ข้อ บังคับของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 6 หรือเรื่องที่ไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิดอ้ ยลง หรือเรื่องกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เห็นได้โดยชัดแจ้ง ให้บริษัทโดยมติอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทกระทำ
ได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

13.2

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมข้อ 13.1 ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 14
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13.3

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ ข้อกำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551
(รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผัน

13.4

บริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้ รวมถึงไม่สำมำรถเสนอแก้ไขอัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำกำรใช้สิทธิ เว้นแต่เป็ นกรณีกำรปรับสิทธิตำมข้อ 6

13.5

บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งต่อผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ รำยให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
ตำมที่ ก ล่ ำวในข้อ 13.1 หรื อ 13.2 ผ่ ำ นระบบเผยแพร่ข้อ มูลของตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ทัน ที และแจ้ง เป็ น หนังสือ ต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ
ตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1 หรือ 13.2 และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิท่ีมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวภำยใน 15 วันนับแต่
วันที่กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิมีผลบังคับ ใช้ให้แก่หน่วยงำนดังกล่ำว และจะจัดส่งข้อกำหนดสิทธิท่ีมีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัท/นำยทะเบียน/ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดให้มีกำรเก็บรักษำสำเนำข้อกำหนดสิทธิท่แี ก้ไขเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนใหญ่
ของบริษัท และสำนักงำนใหญ่ ของตัวแทนรับแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถขอตรวจสอบสำเนำข้อกำหนดสิทธิท่แี ก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ในวันและเวลำทำกำรของสถำนที่ดงั กล่ำว

14.

กำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
กำรเรียก และ/หรือ กำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้เป็ นไปตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
บริษัทมีสิทธิเรียกกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทต้องจัดให้มีกำร
ประชุม ผู้ถื อใบสำคัญ แสดงสิ ทธิ เพื่ อขอมติในกำรดำเนิ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งโดยเร็ว ภำยใน 30 วัน นับ แต่ วันเกิด
เหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)
เมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่ำงเป็ นนัยสำคัญ หรือกระทบต่อ
ควำมสำมำรถของบริษัทในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมข้อกำหนดสิทธิ หรือ
(ข)
เมื่อบริษัทหรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ถี ือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วย
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ท่ีเสนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะที่ยังมิได้มีกำรใช้สิทธิ ประสงค์จะเสนอขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิตำมข้อ 13 ทัง้ นี ้ บริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิท่ีจะเสนอขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตรำกำรใช้สิทธิ และรำคำกำรใช้สิทธิ

14.1

ในกรณีท่ีบริษัทไม่ดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่กำหนดผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่เี สนอขำยหรือจัดสรรแล้ว
เฉพำะที่ยงั มิได้มีกำรใช้สิทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถดำเนินกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแทนบริษัทได้
บริษัทจะปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
กำรประชุมดังกล่ำวภำยใน 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิเข้ำร่วม
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ประชุมจะต้องมีรำยชื่อเป็ นผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำว (วันก่อนวันแรกที่ขนึ ้ เครื่องหมำย
XM)
กรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจัดประชุมได้ทันภำยในอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่ำกำรดำเนินกำรประชุมสิน้ สุดลง
และไม่ได้มีกำรจัดประชุมในครัง้ นี ้
14.2

หนังสือเชิญประชุม
ในกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรประชุมเนื่องจำกบริษัทหรือผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิรอ้ งขอ
ให้บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ท่ีจะใช้ประชุมโดยต้องอยู่ในท้องที่อันเป็ นที่ตงั้
สำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหำนคร วัน และเวลำที่จะประชุม รวมทัง้ เรื่องที่จะพิจำรณำ
ในที่ประชุม) ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนถึงผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรำย และแจ้งให้นำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิทรำบ เป็ นระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.3

กำรมอบฉันทะ
ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิอำจแต่ งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผูร้ บั มอบฉันทะดังกล่ำวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งทำตำมแบบที่บริษัท
และ/หรือ นำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิกำหนด และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม) ต่อประธำนที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธำนที่ประชุมมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.4

องค์ประชุม
ที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิและผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ำ
มี) ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกันเป็ นจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่เี สนอขำยหรือจัดสรรแล้วเฉพำะที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ เข้ำร่วมประชุมจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีท่ไี ด้มีกำรเรียกประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้ว ถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง แต่จำนวนผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิซ่งึ มำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ถือว่ำกำรประชุมเป็ นอันระงับไป ในกรณีท่ีกำรประชุม
ดังกล่ำวจัดขึน้ โดยบริษัท บริษัท จะจัดให้มีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่
วันที่กำหนดเป็ นวันประชุมครำวก่ อนโดยปฏิบัติตำมข้อ 14.2 ซึ่งในกำรประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์
ประชุม

14.5

ประธำนที่ประชุม
ให้ประธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของ
บริษัท หรือบุคคลที่ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิคดั เลือก (เรียงตำมลำดับในกรณีท่ีบุคคลก่อนหน้ำไม่เข้ำร่วมประชุม ) ทำ
หน้ำที่เป็ นประธำนของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ
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14.6

มติท่ปี ระชุม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ หมดของผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้ำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และให้มตินนั้ มีผลผูกพันผูถ้ ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดไม่ว่ำจะได้เข้ำร่วมประชุมหรือไม่
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีถืออยู่ โดย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเห็นด้วยและคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมีจำนวนเท่ำกัน ให้
ประธำนที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชีข้ ำดเพิ่มขึน้ อีก 1 เสียง
บริษัทจะดำเนินกำรแจ้งมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยในวันประชุมหรืออย่ำงช้ำก่อนเปิ ด
ตลำดหลักทรัพย์ช่วงเช้ำของวันทำกำรถัดไปนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทัง้ แจ้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
และนำยทะเบียนผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.7

รำยงำนกำรประชุม
บริษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิท ธิ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นั้นๆ เป็ นผู้ลงนำม รับรองรำยงำนกำร
ประชุม และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมไว้กับบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้แก่ผถู้ ือใบสำคัญแสดง
สิทธิเมื่อได้รบั กำรร้องขอภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั กำรร้องขอเป็ นหนังสือจำกผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตอ้ งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรตำมที่บริษัทกำหนด

14.8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในกำรจัดประชุมผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิทกุ ครัง้

15.

ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ ช้บังคับ
ข้อกำหนดสิทธินีจ้ ะมีผลใช้บงั คับในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันกำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ สุดท้ำย (ซึ่งตรงกับ
วันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ) โดยข้อกำหนดสิทธินจี ้ ะใช้บงั คับ และตีควำมตำมกฎหมำยไทย
ในกรณี ท่ีมีข้อ ควำมใดในส่วนที่ 2 ของข้อกำหนดสิทธิ ขัดหรือแย้งกับข้อควำมในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดสิทธิ นี ้ ให้
ข้อควำมในส่วนที่ 1 มีผลใช้บงั คับ และในกรณีท่ีมีขอ้ ควำมใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินขี ้ ดั หรือแย้งกับกฎหมำยหรือประกำศ
ใดๆ ที่มีผลใช้บงั คับกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ขอ้ ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดังกล่ำวบังคับกับใบสำคัญแสดง
สิทธิแทนข้อควำมของข้อกำหนดสิทธินี ้ ทัง้ นี ้ เฉพำะในส่วนที่ขดั หรือแย้งกันนัน้

ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิขอรับรองว่ำ จะปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินีโ้ ดยเคร่งครัด จึงได้ลงนำมไว้
เป็ นหลักฐำน ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2564
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ผูอ้ อกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)
ประทับตราบริษัท

(นำยณรงค์ ธำรีรตั นำวิบลู ย์)
(นำงสำวพิมพ์วรรณ ธำรีรตั นำวิบลู ย์)
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
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Checklist warrant-RO
สำหรับกำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่ อกใหม่เพื่อ
รองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหำชน)
 เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“บจ.”)
 เป็ นบริษัทมหาชนจากัดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.)
รำยละเอียดของ warrant
- ชื่อ warrant (ถ้ามี)

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“AIE-W2”)
- เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (Record Date)
- วิธีการจัดสรร จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อัตราส่วนการจัดสรรที่ 5 หุน้ สามัญเดิม (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (par value) หุน้ ละ
0.25 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (5:1)หากมีเศษของใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ไี ม่เต็มจานวน 1 หน่วยจากการคานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ น
ที่เหลือทิง้ ทัง้ จานวน
- วันที่เสนอขาย warrant วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- วันสิน้ สุดอายุ warrant วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
- จานวน warrant ที่เสนอขาย ไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย
- วันใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
- ราคาที่เสนอขาย 0.00 บาท (จัดสรรให้ผถู้ ือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า)
- จานวนหุน้ รองรับ 1,046,458,386 หุน้
- อัตราการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุน้
(มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (par value) หุน้ ละ 0.25 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2
- ราคาใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อกาหนดสิทธิสว่ นที่ 2

หน้าที่ 1 จาก 9
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ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

√

เอกสารแนบ 5

1.2 มีอายุแน่นอน ซึ่ง  10 ปี นับแต่วนั ที่ออก warrant (วันที่ 5 พฤษภาคม
2564)
1.3 กาหนดราคา และอัตราการใช้สิทธิไว้อย่างแน่นอน

√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 1 หน้า 2

√

1.4 มีระยะเวลาให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ≥ 15 วัน
ก่อนวันใช้สิทธิ3

√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 1 หน้า 2
ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2 หน้า 9

Checklist
1. ลักษณะของ warrant
1.1 สัดส่วนจานวนหุน้ รองรับต่อจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท2 เท่ากับ
  50%
 > 50% เฉพาะเป็ นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
ที่ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขาย ตามหนังสือที่ ___ลงวันที่ _____
(1) บริษัทอยู่ในภาวะที่มีความจาเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(2) เพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนีข้ องบริษัท
(3) กรณีท่มี ีเหตุจาเป็ นและสมควร และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม

1

ให้ระบุ N/A หากเกณฑ์ในข้อใดไม่สามารถ apply กับกรณี ของบริ ษทั ได้
2
วิธีการคานวณสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับ :
((จานวนหุ้นรองรับ warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จานวนหุ้นรองรับ CD หรื อ warrant ที่เสนอขาย
ในครั้งอื่น* ซึ่งไม่รวมหุน้ ที่จดั ไว้รองรับ ESOP-CD หรื อ ESOP-warrant))
(จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ซึ่งรวมจานวนหุน้ ที่จะออกใหม่อื่น
ที่บริ ษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในครั้งนี้)
* เฉพาะจานวนหุ้นรองรับที่ outstanding อนึ่ง หากในการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในครั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น หรื อผูถ้ ือหุ้นมีมติในวาระอื่นใดที่
อาจทาให้จานวนหุ้นรองรับ outstanding ที่จะต้องนามาคานวณเพิ่มขึ้น เช่น การจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที่กาหนด ซึ่งเป็ นผลให้ตอ้ งมีการ
ปรับสิทธิในหลักทรัพย์แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งอื่น เป็ นต้น บริ ษทั ต้องนาหุ้นรองรับที่อาจเพิ่มขึ้นดังกล่าวมารวมคานวณด้วย

ทั้งนี้ CD = หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรื อพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรื อพนักงาน
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ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

1.5 กาหนดให้มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ รองรับให้แล้วเสร็จภายในอายุ warrant

√

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี ้
2.1 ข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับ warrant เช่น
- ราคาหรืออัตราที่คาดว่าจะเป็ นราคาหรืออัตราการใช้สิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ
- วันสิน้ สุดของการใช้สิทธิ
- เหตุให้ตอ้ งออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
- อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ________
2.2 ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (dilution effect) หากมีการใช้สิทธิครบถ้วน
โดยได้ระบุ
(1) price dilution4
(2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6
2.3 วิธีการจัดสรรwarrant
2.4 ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ _________________________________

3

ไม่รวมวันใช้สิทธิ

4

Price dilution

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
ข้อ 5.3.2
ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2 หน้า
14 ข้อ 5.4.9

√
√

เอกสารแนบ 2

√
√
√

เอกสารแนบ 2

√

เอกสารแนบ 2

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

5

Earnings per share dilution = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลังเสนอขาย
Earning per share ก่อนเสนอขาย
โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กาไรสุ ทธิ / จานวนหุ้น paid-up
Earnings per share หลังเสนอขาย = กาไรสุ ทธิ / (จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
6
Control dilution
=
จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จานวนหุน้ paid-up + จานวนหุน้ รองรับที่เสนอขายครั้งนี้
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3. มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ
3.1 บริษัทได้รบั มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกหุน้ รองรับอย่างเพียงพอ
3.2 บริษัทได้เสนอขาย warrant แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นบั แต่วนั ที่ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ มีมติ (ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564)
4. ข้อกำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างน้อย ดังนี ้
4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) อายุของ warrant ระบุ________ ปี
(2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้
(3) อัตราการใช้สิทธิ
(4) วิธีการใช้สิทธิของ warrant เช่น ใช้สิทธิได้ทกุ วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส
(5) รายละเอียดสาคัญอื่น (ถ้ามี) ระบุ____________
4.2 เหตุ เงื่อนไข และกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดตาม
warrant
4.3 ค่าเสียหายที่ผถู้ ือ warrant จะได้รบั ในกรณีท่บี ริษัทไม่สามารถจัดให้มี
หุน้ รองรับได้ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุน้ ของบริษัทกับ
ราคาใช้สิทธิ
4.4 มาตรการคุม้ ครองผูถ้ ือ warrant ซึ่งมีขอ้ กาหนดดังนี ้
(1) กรณีมีขอ้ กาหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผถู้ ือ warrant ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนด บริษัทรับรองว่า ข้อกาหนดดังกล่าว
(ก) มีความเป็ นธรรม ชัดเจน และเหตุแห่งการเรียกให้ใช้สิทธิ
ก่อนกาหนดดังกล่าวต้องอ้างอิงเหตุการณ์หรือการกระทาที่ไม่อยู่ในอานาจ
ควบคุมของบุคคลใด ๆ
(ข) กาหนดให้บริษัท ต้องเรียกให้มีการใช้สิทธิเมื่อมีเหตุการณ์
ที่กาหนดไว้
(ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งทาให้ผถู้ ือ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป
ทราบถึงข้อกาหนดดังกล่าว
(2) กาหนดเหตุและเงื่อนไขในการปรับสิทธิในกรณีดงั ต่อไปนีพ้ ร้อมกับ
ระบุวิธีการคานวณ
หน้า 4 จาก 9

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

√
√

เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 3

√
√
√
√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 1 หน้า 2
ส่วนที่ 1 หน้า 2
ส่วนที่ 1 หน้า 2
ส่วนที่ 1 หน้า 3

√
√

ข้อกาหนดสิทธิ
ข้อ 13 หน้า 26
ข้อกาหนดสิทธิ
ข้อ 7 หน้า 24

√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2 หน้า
17 ข้อ 5.4.16

√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2 หน้า

5
Checklist
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุน้ ของบริษัท อันเป็ นผลมาจาก
การรวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาด7
(ค) เมื่อบริษัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต่ากว่าราคา
ตลาด7
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่นื ใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือ warrant จะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม
กรณีการปรับสิทธิตามข้อ (ข) และ (ค) บริษัทได้ระบุสว่ นลดจากราคา
ตลาด พร้อมกับวิธีการคานวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในข้อกาหนดสิทธิ
แล้ว
ทัง้ นี ้ หากบริษัทจะไม่ดาเนินการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตาม
(ก)-(ฉ) บริษัทได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานก่อนการเสนอขายแล้ว ตามหนังสือ
ที่_________ ลงวันที่ _____________________

7

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์1

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)
17 – 24 ข้อ 6

คือ การเสนอขายหลักทรัพย์โดยมีราคาเสนอขายต่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการคานวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1
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Checklist
5. กำรดำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant
5.1 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่า จะปรับสิทธิโดยวิธีใดวิธีหนึง่
ดังนี ้
(1) ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ หรือ
(2) ปรับราคาใช้สิทธิ ควบคู่กบั การออก warrant ใหม่ทดแทนการปรับ
อัตราการใช้สิทธิ
ทัง้ นี ้ หากบริษัทต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกหุน้ รองรับการปรับสิทธินนั้ อย่างเพียงพอต่อสานักงาน
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ รองรับ
5.2 บริษัทระบุไว้ในการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอายุ warrant
และไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็ นการปรับสิทธิ
ตามที่กาหนดในข้อ 4.4 (2)

ครบถ้วน
ตำม
เกณฑ์

เอกสำร
อ้ำงอิง
(ข้อ/หน้ำ)

√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2 หน้า
17 – 24 ข้อ 6

√

ข้อกาหนดสิทธิ
ส่วนที่ 2 หน้า
27 ข้อ 13.4

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทรับทราบและเข้าใจเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย warrant และหุน้ รองรับทุกประการ ทัง้ นี ้ ในการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ข้อ ก าหนดตาม warrant ภายหลัง การเสนอขายบริษั ท จะด าเนิ น การให้เป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดสิทธิ และจะไม่ดาเนินการให้ขัดหรือแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น และเอกสารที่แนบมาพร้อม checklist นี ้
ถูกต้องและตรงต่อความจริงทุกประการ
ลงชื่อ __________________________
(นายณรงค์ ธารีรตั นาวิบลู ย์)

ลงชื่อ __________________________
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรตั นาวิบลู ย์)

ในฐานะกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
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หมำยเหตุ 1
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในรำคำต่ำ หมายถึง การเสนอขายหลักทรัพย์ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้
1. การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1
ให้มีสว่ นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
2. การเสนอขาย warrant ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่ นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
3. การเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต่า หมายถึง การเสนอขาย CD
โดยกาหนดราคาเสนอขายตาม 1 ให้มีสว่ นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10%
1. กำรคำนวณรำคำเสนอขำย
1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อผูล้ งทุน
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ให้ใช้ราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
1.3 กรณีเสนอขายหุน้ ควบคู่ไปกับใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ให้คานวณดังนี ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))
Qs + Qx
ทัง้ นี ้ โดยที่
Ps = ราคาเสนอขายหุน้
Qs = จานวนหุน้ ที่เสนอขายควบคู่ไปกับ warrant
Pw = ราคาเสนอขาย warrant
Qw = จานวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกับหุน้
Ep = ราคาใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ตาม warrant
Qx = จานวนหุน้ ที่จะได้รบั จากการใช้สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ตาม Qw
1.4 กรณีเสนอขาย CD ให้ใช้ราคาเสนอขาย CD หารด้วยอัตราแปลงสภาพ
2. กำรคำนวณรำคำตลำด ให้ใช้ราคาหนึ่งราคาใดดังต่อไปนี ้
2.1 รำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุน้ ย้อนหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขาย
(1) ราคาที่นามาถัวเฉลี่ยสามารถใช้ราคาปิ ดหรือราคาเฉลี่ยของการซือ้ ขายหุน้
ในแต่ละวันก็ได้
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(2) วันกำหนดรำคำเสนอขำย ให้เป็ นวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี ้
(ก) วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิให้บริษัทเสนอขาย
warrant และหุน้ รองรับในราคาต่า
(ข) วันที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
(ค) วันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน
(ง) วันที่ผลู้ งทุนมีสิทธิซือ้ หุน้ ตาม warrant
ทัง้ นี ้ หากไม่ใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ตลาดตามข้อ 2.1 ให้ระบุความเหมาะสมและ
เหตุผลของการไม่เลือกใช้ราคาตลาดดังกล่าวให้ชดั เจนด้วย
2.2 ราคาที่กาหนดโดยผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความต้องการซือ้ และความต้องการขายหุน้ ที่
ออกใหม่ของบริษัท เช่น การสารวจความต้องการซือ้ หลักทรัพย์ (book building) เป็ นต้น
2.3 ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ทัง้ นี ้ ให้เปิ ดเผยสมมติฐานสาคัญที่ใช้ประกอบการคานวณราคาตลาดให้เพียงพอและชัดเจนด้วย
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เอกสำรทีต่ ้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้น (“warrant”)
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับwarrant (“หุน้ รองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เอกสำรทีต่ ้องจัดส่งพร้อมกับ checklist
รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ
หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ขออนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
warrant และหุน้ รองรับ
มติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย warrant
และหุน้ รองรับ
ข้อกาหนดสิทธิ warrant
รายละเอียดการคานวณจานวนหุน้ รองรับ
รายละเอียดการคานวณ dilution effect
หนังสือสานักงานแจ้งการผ่อนผันการออก warrant ในสัดส่วน
ที่มากกว่า 50% (ถ้ามี)
หนังสือสานักงานแจ้งการผ่อนผันให้บริษัทไม่ตอ้ งดาเนินการ
ปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ประกาศกาหนด (ถ้ามี)

มี/ไม่มี
-มี-มี-

หมายเหตุ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

-มี-

เอกสารแนบ 3

-มี-มี-มี-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 5

-ไม่มี-

หมายเหตุ
(1) เอกสารข้างต้นต้องให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทเป็ นผูล้ งนามรับรองความถูกต้องของ
เอกสารทุกหน้า พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้ รองรับ ให้รายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่
วันปิ ดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบ filing)
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เอกสารแนบการคานวณหุ้นรองรับ และ Dilution Effect
1.รายละเอียดการคานวณจานวนหุ้นรองรับ
จานวนหุน้ ที่รองรับ AIE-W2 ที่เสนอขายในครัง้ นี้
= 1,046,458,386
หุน้
อัตราการใช้สิทธิ
= 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ
จานวนหุน้ สามัญที่ชาระแล้ว ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิ AIE-W2
= 5,232,291,928 หุน้
สัดส่วนหุน้ รับรอง
= 1,046,458,386
X 100
5,232,291,928
= 20.00%
2.ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน
ครั้งนี้
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณีดงั ต่อไปนี้
- กรณีที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทัง้ จานวน 1,046,458,386 หน่วย และ
-

ไม่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2
กรณีที่ 2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทัง้ จานวน 1,046,458,386 หน่วย

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคานวณในแต่ละกรณีดังนี้
- กรณี ท่ี 1 เท่ากับศูนย์ เนื่อ งจากผู้ถือ หุ้นเดิม ใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญ แสดงสิท ธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน
1,046,458,386 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2
- กรณีที่ 2 ผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่ใช้สิท ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทัง้ จานวน 1,046,458,386 หน่วย จะทาให้เกิดผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกาไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียด
การคานวณดังนี้
Control Dilution =

=

=

จานวนหุน้ ที่รองรับ AIE-W2
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + หุน้ รองรับ AIE-W2)
1,046,458,386
(5,232,291,928 + 1,046,458,386)
16.67%
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2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคานวณในแต่ละกรณีดังนี้
- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสาคัญ แสดงสิทธิ AIE-W2 ที่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุน้ ต่ากว่าราคา
ตลาดที่ 0.95 บาทต่อ หุ้น ซึ่งคานวณจากราคาซือ้ ขายถัว เฉลี่ย ถ่ว งน้าหนักของหุ้น บริ ษัท ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 15 วันทาการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัท จะทาให้เกิด ผลกระทบต่อ การลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงร้อ ยละ 12.28 โดยมี
รายละเอียดคานวณดังนี้

Price Dilution

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
โดยราคาหลังการเสนอขาย
= (ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การใช้สิทธิ)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขายครัง้ นี้

= (0.95 x 5,232,291,928) + (0.25 x 1,046,458,386)
5,232,291,928 + 1,046,458,386

= 0.83333

ดังนัน้ การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) = 0.95000 – 0.83333 = 12.28%
0.95000
2.3 ด้านการลดลงของกาไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการคานวณในแต่ละกรณี
ดังนี้
- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2
- บริษัทมีกาไร (Earning) จานวน 488,517,125 บาท จากกาไรสุทธิของบริษัทสาหรับปี 2563
- EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.093365 บาทต่อหุน้ (Earning หารด้วยจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้ว
จานวน 5,232,291,928 หุน้ ) โดยมีรายละเอียดการคานวณ ดังนี้
EPS Dilution

โดยที่

= (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลังการเสนอขาย)
EPS ก่อนการเสนอขาย
= 0.093365 – 0.07780 = 16.67%
0.093365
EPS ก่อนเสนอขาย = กาไรสุทธิ / หุน้ เดิม เท่ากับ 0.093365 บาทต่อหุน้
EPS หลังเสนอขาย = กาไรสุทธิ / (หุน้ เดิม +หุน้ รองรับ AIE-W2) เท่ากับ 0.07780 บาทต่อหุน้
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