
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2  
ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (AIE-W2) 
วันที ่5 พฤษภำคม 2564 

 



 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่องผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอรจี์ จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่2 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดง

สิทธิ” หรือ “AIE-W2”) ออกโดยบรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “บริษัท”) ตำมมติที่
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 5 เมษำยน 2564 

 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัสิทธิตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ  โดยผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อ

ใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งผูกพันตำมขอ้ก ำหนดสิทธิทุกประกำร และใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัทรำบและเขำ้ใจ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธิเป็นอย่ำงดีแลว้ รวมทั้งไดใ้หค้วำมเห็นชอบกบักำรแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ในสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิดว้ย 

 
ทัง้นี ้ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดง

สิทธิไว ้ณ ส ำนักงำนใหญ่ของผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิและส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เพื่อใหผู้ถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิขอตรวจสอบขอ้ก ำหนดสิทธิและสญัญำต่ำงๆ ดงักล่ำวไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของบุคคลดงักล่ำว (แลว้แต่
กรณี) 

 
  



บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 2 จำก 30 

ส่วนที ่1  
สำระส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

รำยละเอียดเกี่ยวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ชื่อ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี  จ ำกัด 

(มหำชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “AIE-W2”) 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ระบชุื่อผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
วิธีกำรจดัสรร   : จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในอัตรำส่วน

กำรจดัสรรที่ 5 หุน้สำมญัเดิม (มลูค่ำหุน้ที่ตรำไว้ (par value) หุน้ละ 0.25 บำท) ต่อ 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (5:1) โดยบริษัทก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้สำมญัของบริษัทท่ีมี
สิทธิรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ ในวันที่  16 เมษำยน 2564 (Record 
date) ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรำยที่จะไดร้บักำรจัดสรรใบส ำคัญแสดง
สิทธิดังกล่ำว หำกมีเศษของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ ำนวน 1 หน่วยจำกกำร
ค ำนวณ ใหปั้ดเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกกำร
ค ำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจดัสรรทัง้หมด บรษิัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคญั
แสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทัง้หมด (ถำ้มี)  

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บำท (จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้โดยไม่คิดมลูค่ำ) 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัทได ้1 หุน้ (มลูค่ำหุน้

ที่ตรำไว้ (par value) หุ้นละ 0.25 บำท) เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำม
เงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก ำหนดสิทธิส่วนที่ 2 ทัง้นี ้ในกรณีที่มี
เศษของหุน้สำมญัภำยหลงักำรค ำนวณกำรใชสิ้ทธิแลว้ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ 

รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 0.25 บำทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก ำหนดสิทธิส่วนท่ี 2 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ : วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 
วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญั
แสดงสิทธิ1 

: วนัท่ี 4 พฤษภำคม 2566 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จดัสรรไวเ้พื่อ
รองรบักำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 

: ไม่เกิน 1,046,458,386 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไวหุ้้นละ 0.25 บำท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุน้
รองรับต่อจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่  3 มีนำคม 2564 
เท่ำกบัรอ้ยละ 20.00 
*วิธีกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้รองรบั: 
จ ำนวนหุน้รองรบัส ำหรบักำรใชส้ิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ 

X 100 จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท  
 

 
1 วนัครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งสอดคลอ้งกบัอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ และตอ้งสอดคลอ้งกบั “วนัก ำหนดกำรใชส้ิทธิครัง้สดุทำ้ย” 



บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 3 จำก 30 

= 1,046,458,386 
X 100 = 20.00% 

 5,232,291,928   
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้รองรบั

ของบริษัทได้ 3 ครัง้ คือ วันที่ 31 มีนำคม 2565 วันที่ 30 กันยำยน 2565 และวันที่ 4 
พฤษภำคม 2566 ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดย
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้แรกคือวนัที่ 31 มีนำคม 2565 และวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้
สดุทำ้ยคือวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 2 ปี นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2564 โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้สดุทำ้ยไม่ตรงกับวนัท ำกำร ใหเ้ล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยขึน้มำเป็นวนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเดิม 

กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิ 

: ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท
จะตอ้งแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
(“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยใน
ระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ยกเวน้กำรแสดงควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย ใหแ้สดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิระหว่ำงเวลำ 09:00 
ถึง 15:30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 

กำรไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

: เมื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงสมบรูณแ์ลว้ จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงได ้เวน้
แต่เป็นไปตำมขอ้ 5.4.8 ของขอ้ก ำหนดสิทธิส่วนท่ี 2 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ที่หุ้นสำมัญของบริษัทท ำกำรซื ้อขำยอยู่ในขณะนั้น  [กล่ำวคือ  ตลำด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ] ตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ตลำดรองของหุน้สำมญัเพิ่มทนุ
ที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สำมญัของบรษิัทท ำกำรซือ้
ขำยอยู่ในขณะนั้น [กล่ำวคือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำด
หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ] ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

เหตใุนกำรตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรบักำรเปล่ียนแปลงกำรใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำร
ปรับสิทธิตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อก ำหนดสิทธิส่วนที่ 2 เมื่อมีเหตุกำรณ์ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นข้อก ำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ที่มีลักษณะตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11 
(4)(ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนญุำต
และกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ และหุน้ที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมทั้งที่มีกำร
แกไ้ขเพิ่มเติม) 

วตัถปุระสงคข์องกำรออก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

: บรษิัทจะน ำเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเพิ่มทนุมำใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภำยในกิจกำรเพื่อเพิม่
สภำพคล่องทำงกำรเงิน  



บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 4 จำก 30 

ประโยชนท์ี่บรษิัทจะพงึไดร้บั
จำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่
ทนุในครัง้นี ้

: เพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน และเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้
บริษัทมีฐำนเงินทุนที่เขม้แข็งเพื่อสรำ้งควำมพรอ้มดำ้นเงินทุน อนัจะน ำมำซึ่งรำยไดท้ี่
เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นประโยชนแ์ก่บรษิัท และผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

ประโยชนท์ี่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิซึ่งใชสิ้ทธิแปลงสภำพ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพงึไดร้บั
จำกกำรเพิม่ทนุ 

: (1) บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไร
สุทธิ (งบเฉพำะกิจกำร) ที่เหลือหลังจำกหักเงินส ำรองตำมกฎหมำยหรือเงินส ำรอง
ต่ำงๆ ทุกประเภท ตำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท และกฎหมำย หำกไม่มี
เหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของ
บรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

(2) ผูไ้ดร้บัจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 2 จะมี
สิทธิรับเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำน เริ่มตั้งแต่มีกำรใช้สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ และบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ ต่อกระทรวงพำณิชย์
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
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ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 5 จำก 30 

ส่วนที ่2 
ข้อก ำหนดสิทธิท่ัวไป 

1.   ค ำจ ำกดัควำม 
เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ค ำและขอ้ควำมต่ำงๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ใหม้ีควำมหมำยดงัต่อไปนี ้

"ขอ้ก ำหนดสิทธิ" : หมำยถึง ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ที่ของผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิและผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบันี ้ซึ่งมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) 

"ใบส ำคญัแสดงสิทธิ" หรือ “AIE-W2” : หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอไอ เอนเนอร์
จี จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 หรือ ใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีรำยละเอียด
ตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 

"ใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง เอกสำรที่ออกโดยศูนยร์บัฝำกหลักทรพัยเ์พื่อใหแ้ทนใบส ำคัญแสดง
สิทธิ 

"บรษิัท" หรือ "ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 
“ประกำศ ทจ. 34/2551” : หมำยถึง ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องกำรขอ

อนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่  15 ธันวำคม 
2551 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม)  

"วนัท ำกำร" : หมำยถึง วนัที่ธนำคำรพำณิชยเ์ปิดท ำกำรตำมปกติในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่ใช่
วันเสำร์ วันอำทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ 
ใหเ้ป็นวนัหยดุของธนำคำรพำณิชย ์

"ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิแต่ละหน่วยตำมขอ้ 3.3 
"สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ" 
หรือ "สมดุทะเบียน" 

: หมำยถึง สมุดทะเบียน หรือแหล่งข้อมูลทำงทะเบียนซึ่งบันทึกรำยละเอียด
เก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เก็บรกัษำโดยนำย
ทะเบียน 

"สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะสิทธิใน
กำรซือ้หุ้นรองรับ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สิทธิในกำรไดร้บัค่ำเสียหำยในกรณีหุน้รองรบัไม่
เพียงพอ 

"หุน้รองรบั" : หมำยถึง หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 
1,046,458,386 หุน้ ที่จดัไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้
หุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีจะออกเพิ่มเติมในกรณีมีกำรปรบัสิทธิภำยใตข้อ้ก ำหนดสิทธิ 

“หุน้” : หมำยถึง หุน้สำมญัออกใหม่ของบรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 
“ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง 
ในกำรใชสิ้ทธิ” 

: หมำยถึง ระยะเวลำที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท สำมำรถแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดต้ำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.3 

"วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 
"วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ" : ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 5.1 ของขอ้ก ำหนดสิทธิส่วนท่ี 2 
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“ส ำนกังำน ก.ล.ต.” : หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
"นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ" : หมำยถึง บริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด  เลขที่ 93 ถนน

รชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์: 02-009-9000 
โทรสำร  : 02-009-9991 เว็บไซต์ (URL)  : www.set.or.th/tsd และ /หรือ นิติ
บคุคลใดๆ ท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมถึงนำย
ทะเบียนรำยใหม่ที่รบัโอนสิทธิและหนำ้ที่ของนำยทะเบียนเก่ียวกบักำรเป็นนำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธินี ้

“ตลำดหลกัทรพัย”์ : หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลำดหลกัทรพัย  ์เอ็ม เอ 
ไอ 

"ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย"์ : หมำยถึง บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
“ร ะ บบ  เ ผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง ต ลำด
หลกัทรพัยฯ์” 

: หมำยถึง ระบบอิเล็กทรอนิกสท์ี่พฒันำขึน้โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียน และบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์ใชส้ ำหรบักำรจดัท ำและ
เผยแพรข่อ้มลูของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูล้งทนุทั่วไปทรำบ 

 
2.   รำยกำรทั่วไป 

ใบส ำคญัแสดงสิทธินีเ้ป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยตำมประกำศ ทจ. 34/2551  
 
3.   ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
3.1 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำย ส ำหรบั

ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย์ นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งระบุชื่อ “ศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัย”์ เป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมแบบที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่
ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

 
3.2  บริษัทจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิปฏิบัติหนำ้ที่ตำมสัญญำแต่งตัง้นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดง

สิทธิที่จะตอ้งจดัท ำและเก็บรกัษำสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไวจ้นกว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีกำรใช้
สิทธิซือ้หุน้รองรบัของบรษิัทหรือจนกว่ำครบก ำหนดอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ (แลว้แต่กรณี) 

 
3.3 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.3.1 ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิกรณีทั่วไป สิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่ปรำกฏ
ชื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคัญแสดงสิทธิในจ ำนวนดังกล่ำวที่ระบุอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิใน
ขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้
เครื่องหมำย SP) เวน้แต่จะไดม้ีกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งสำมำรถใช้ยันกับผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิได้
ตำมขอ้ 4.1.1 เกิดขึน้แลว้ในวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ซึ่งสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตก
แก่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

3.3.2 ผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิกรณีที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยเ์ป็นผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแทน สิทธิใน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตกแก่บุคคลหรือนิติบคุคลที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัแจง้เป็นหนงัสือจำก

http://www.set.or.th/tsd
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ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยว์่ำเป็นผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ดแ้จง้
ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกินกว่ำจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ในชื่อของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยท์ี่ระบอุยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัก่อน
วนัแรกของกำรปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย SP) 

 
3.4 เมื่อศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์จง้ต่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ  นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ที่จะตอ้ง

ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยแ์ละลงทะเบียนให้ผู้
ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิรำยดงักล่ำวเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ไดร้บัแจง้จำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้เมื่อไดม้ีกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนดงักล่ำวแลว้ 
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแกไ้ขจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไวใ้นชื่อของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยหกัจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผู้
ทรงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิออก  ส่วนจ ำนวนรวมของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ปรำกฏในใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกใหแ้ก่ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยน์ัน้ หำกนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ไดท้  ำกำรแกไ้ข (ไม่ว่ำ
ดว้ยเหตุใดก็ตำม) ใหถื้อว่ำมีจ ำนวนลดลงตำมจ ำนวนของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดแ้ยกไปออกใบส ำคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนไวใ้นชื่อของผูท้รงสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว 

 
4.   กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
4.1 กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มิไดฝ้ำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 

4.1.1 แบบกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูโ้อนและผูร้บัโอน กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณเ์มื่อผูโ้อน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นผูท้ี่สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิระบชุื่อเป็นเจำ้ของใบส ำคญัแสดงสิทธิใน
จ ำนวนที่จะท ำกำรโอน หรือผู้รับโอนคนสุดท้ำยโดยมีกำรสลักหลังแสดงกำรโอนต่อเนื่องครบถว้นจำกผูท้ี่
ปรำกฏชื่อดงักล่ำว (แลว้แต่กรณี) ไดส่้งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูร้บัโอนโดยลงลำยมอืชื่อสลกัหลงัแสดง
กำรโอนใหไ้วด้ว้ย 

 
ผลกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกบับริษัท  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักบับริษัทไดก้็
ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มทัง้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ผูร้บัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งลำยมือชื่อเป็นผูร้บัโอนในดำ้นหลงัของใบส ำคญัแสดงสิทธินั้น
ครบถว้นแลว้ 
 
ผลของกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิระหว่ำงผูร้บัโอนกับบุคคลภำยนอก  กำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชย้นักับ
บุคคลภำยนอกไดก้็ต่อเมื่อนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดล้งทะเบียนกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเรียบรอ้ยแลว้ 

4.1.2 กำรขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งกระท ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่ของนำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิในวนัและเวลำท ำกำรของนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งท ำตำมแบบและวิธีกำรที่
นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด โดยผูข้อลงทะเบียนจะตอ้งส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลงลำยมือ
ชื่อครบถว้นตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 4.1.1 พรอ้มทัง้หลกัฐำนอื่นๆ ท่ียืนยนัถึงควำมถกูตอ้งและควำมสมบรูณข์อง
กำรโอนและกำรรบัโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนดใหแ้ก่นำยทะเบียน
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และใหน้ำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิออกใบรบัค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูข้อลงทะเบียนนัน้ 

4.1.3 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ พรอ้มทัง้รบัรองกำรโอนไวใ้นใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่นำยทะเบียนใบส ำคัญ
แสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นในกรณีที่ไม่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิใหใ้หม่ หรือภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บัค ำขอลงทะเบียนและ
เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งครบถว้นในกรณีที่ตอ้งออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหใ้หม่ 

4.1.4 นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธไม่รบัด ำเนินกำรตำมค ำขอลงทะเบียนกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
หำกนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิเห็นว่ำกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธินั้นจะขัดต่อกฎหมำยหรือขัดต่อ
ขอ้จ ำกัดกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้มี) โดยนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะแจง้ใหผู้ข้อลงทะเบียน
ทรำบภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้ับค ำขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4.2 ส ำหรบักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย ์ศนูย์

รบัฝำกหลกัทรพัย ์และหน่วยงำนก ำกบัดแูลอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
 
5.   วิธีกำรใช้สิทธิและเงือ่นไขกำรใช้สิทธิ 
5.1 วนัใชสิ้ทธิ 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้รองรบัของบริษัทได้ 3 ครัง้ คือ วันที่ 31 มีนำคม 2565 วันที่ 30 
กนัยำยน 2565 และวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2566 ("วันก ำหนดกำรใช้สิทธิ") โดยวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 31 
มีนำคม 2565 และวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำยคือวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 2 ปี นับจำกวันที่ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวนัที่ 4 พฤษภำคม 2566 โดยหำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้
สุดทำ้ยไม่ตรงกับวันท ำกำร ใหเ้ล่ือนวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิและวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยขึน้มำเป็นวนัท ำกำร
สดุทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิเดิม 
 

5.2 กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรือบำงส่วนก็ได ้ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ไดใ้ชสิ้ทธิภำยในวนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวและ
ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ 
 

5.3 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
5.3.1 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัแต่ละครัง้ (ยกเวน้กำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย) 
 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัทจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงใน

กำรใช้สิทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ (“ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) ตำมวิธีกำรและ
ขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.4  ในระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”) 
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 ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อก ำหนดสิทธิ
ของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท  บริษัทจะแจ้งข่ำวและ
รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก ำหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบญัชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บคุคลที่บรษิัท
จะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) และสถำนที่ใชสิ้ทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลู
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่ม
ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 

5.3.2 ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัครัง้สดุทำ้ย 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงตำมวิธีกำรและขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.4 ในระหว่ำงเวลำ 
09.00 น. ถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวันก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย”)  
 
ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวและรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับก ำหนดวนัใชสิ้ทธิ ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงใน
กำรใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ย อัตรำกำรใชสิ้ทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรเพื่อกำรจองซือ้และใช้
สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 
และสถำนที่ใชสิ้ทธิ ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญั
แสดงสิทธิครัง้สุดทำ้ย พรอ้มทั้งส่งจดหมำยลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏใน
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ย ทัง้นี ้
บรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้สดุทำ้ยเป็นเวลำ 21 
วนัก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย และตลำดหลกัทรพัยจ์ะท ำกำรขึน้เครื่องหมำยหำ้มกำรซือ้ขำย (SP) เพื่อ
หำ้มกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิล่วงหนำ้ 2 วนัท ำกำรก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน หรือตำมระยะเวลำอื่นใดที่
ตลำดหลักทรพัยจ์ะก ำหนดส ำหรบักำรขึน้เครื่องหมำยห้ำมกำรซือ้ขำยชั่วครำว (SP) เพื่อห้ำมกำรซือ้ขำย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 
ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเพื่อพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใช่วนัท ำกำรของ
ตลำดหลักทรัพย ์ให้เล่ือนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ทั้งนี ้ 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะพกักำรซือ้ขำยจนถึงวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย 
 

5.4 วิธีกำรใชสิ้ทธิและขัน้ตอนกำรใชสิ้ทธิ  
5.4.1 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถขอรบัใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษิัท และ/หรือ 

ตั ว แทนรับแจ้ ง ค ว ำมจ ำ น ง ในกำ ร ใ ช้ สิ ท ธิ  ( ถ้ ำ มี )  ห รื อดำ วน์ โ หลดจำก เ ว็ บ ไซต์ข อ งบริ ษั ท 
(https://www.aienergy.co.th) โดยสำมำรถแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนไดท้ี่บริษัท 
และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  (ถำ้มี) ตำมระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ
ตำมที่ระบใุนขอ้ 5.3 ขำ้งตน้ 

 



บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 10 จำก 30 

ในกรณีที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลักทรพัย์ (Scripless) ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใช้
สิทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนง และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ควำมจ ำนง และกรอกแบบ
ค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่ำวจะด ำเนินกำรแจง้กับศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำกบญัชี “บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อ
ผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
 
ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์ โดยใบส ำคัญแสดงสิทธิอยู่กับศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยใ์น “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งกำรใชสิ้ทธิ ตอ้งแจง้ควำมจ ำนง
และกรอกแบบค ำขอเพื่อขอถอนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมที่ตลำดหลักทรพัยก์ ำหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝำก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส ำคญัแสดงสิทธิจำก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะ
ด ำเนินกำรออกใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของ
บรษิัท 
 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ทั้งที่ ถือเป็นใบส ำคัญแสดงสิทธิ  และในระบบไรใ้บหลักทรัพย ์(Scripless)) ที่
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ โดยตอ้ง
ด ำเนินกำรและส่งเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ดงันี ้ 
ก) แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกข้อควำมถูกต้องชัดเจน และ

ครบถว้นทกุรำยกำร พรอ้มลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บรษิัท และ/หรือ ตวัแทน
รบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ในช่วงระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 

ข) ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพยก์ ำหนด ซึ่งผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิลงลำยมือชื่อผูโ้อนดำ้นหลงั ตำมจ ำนวนที่ระบุในแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิมิไดใ้ช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญทั้งจ ำนวนและประสงคจ์ะมอบ
อ ำนำจใหบุ้คคลอื่นมำรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ส ำหรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิเฉพำะส่วนที่ยงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแนบหนังสือมอบอ ำนำจซึ่งลงนำมโดยผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเพื่อมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นมำรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ส ำหรบัใบส ำคัญแสดงสิทธิ
เฉพำะส่วนที่ยังไม่ไดใ้ชสิ้ทธิดังกล่ำวแทนตน และส่งใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

ค) ช ำระเงินตำมจ ำนวนที่ระบใุนใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ และส่งหลกัฐำนกำร
ช ำระเงินใหแ้ก่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) โดยผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุ้นจะตอ้ง (1) โอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำรตำมที่บริษัทก ำหนด ซึ่ง
จะแจง้รำยละเอียดใหท้รำบตำมเงื่อนไขขอ้ 5.3 โดยใหแ้นบหลกัฐำนกำรโอนเงินที่ธนำคำรออกให ้
พรอ้มระบุชื่อ-นำมสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อไวด้ว้ย หรือ (2) ช ำระเป็นเช็คบุคคล 
แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊ำฟท ์ที่สำมำรถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหำนคร ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำก



บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 11 จำก 30 

วนัท่ีแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟ ตอ้งลงวนัท่ีและ
ส่งหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นก่อนก ำหนดกำรใชสิ้ทธิอย่ำงนอ้ย 2 วนัท ำกำร และขีด
คร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยให้ถูกตอ้งตำมรำยละเอียดที่บริษัทจะแจง้ใหท้รำบตำมเงื่อนไขขอ้ 5.3 โดยให้
ระบชุื่อ-นำมสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัดว้ย หรือ (3) ช ำระโดยวิธีกำรอื่น
ตำมแต่ที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะเป็นผูก้  ำหนดและแจง้
ใหท้รำบต่อไป  

 
ทัง้นี ้กำรใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สำมญัดงักล่ำวจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระเงินตำมที่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุน หรือสำมำรถเรียกเก็บเงินดงักล่ำวไดแ้ลว้เท่ำนัน้ หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไม่ไดร้บัช ำระเงินหรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดไ้ม่ว่ำดว้ยเหตุผลใดๆ ที่
มิไดเ้กิดจำกควำมผิดของบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) บริษัทจะ
ถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำว่ำไม่มีควำมประสงคใ์นกำรใชสิ้ทธิและไดย้กเลิกกำรใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นัน้ โดยบรษิัทจะจดัส่งหรือด ำเนินกำรใหต้วัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนวน
ในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จดัส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟทท์ี่ไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในครัง้นั้นๆ) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคม
บริษัทหลกัทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย ์(แต่ทั้งนี ้ไม่ถือเป็นกำรตัดสิทธิที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นกำรใชสิ้ทธิในครัง้สดุทำ้ย บริษัทจะถือว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธิ
นั้นๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิซึ่งบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
(ถำ้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใดไม่ว่ำกรณีใดๆ)  

ง) ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำกรแสตมป์หรือภำษีอื่นใด  (ถ้ำมี) ตำม
บทบัญญัติแห่งประมวลรษัฎำกรหรือขอ้บังคบัหรือกฎหมำยต่ำงๆ  ที่ใชบ้ังคับในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิ 
1)   บุคคลธรรมดำสญัชำติไทย:  ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือส ำเนำ

บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจที่ยงัไม่หมดอำย ุ(ในกรณีมีกำรเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อ
สกุล ไม่ตรงกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสำรที่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบ
แจง้เปล่ียนชื่อ/ชื่อสกลุ เป็นตน้) พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2)   บุคคลธรรมดำต่ำงดำ้ว: ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง  ที่ยังไม่หมดอำยุ 
พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

3)   นิติบุคคลสัญชำติไทย: ส ำเนำหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพำณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นั้นๆ พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในหนงัสือรบัรองบริษัทนัน้ และเอกสำรหลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
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4)   นิติบคุคลต่ำงดำ้ว: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล และ/หรือ หนงัสือรบัรอง
นิติบุคคล พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ  และเอกสำร
หลกัฐำนของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

5)   คสัโตเดียน: ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียน พรอ้มหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และเอกสำร
หลักฐำนของผู้มีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อตำม 1) หรือ 2) พรอ้มลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง และรบัรองโดย Notary public ของประเทศที่ออกเอกสำรนัน้ไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ๆ 

 
ทัง้นี ้หำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ บรษิัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี)  ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะ
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) อย่ำงไรก็ตำม บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) สำมำรถใชด้ลุพินิจในกำรพิจำรณำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

5.4.2 จ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ขอใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนัน้ โดยอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิเท่ำกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วยต่อหุน้สำมญั 1 (หนึ่ง) หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรบัอตัรำ
กำรใชสิ้ทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 

5.4.3 จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหเ้มื่อมีกำรใชสิ้ทธิจะค ำนวณโดยกำรน ำจ ำนวนเงินในกำรใชสิ้ทธิ ซึ่งผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดช้ ำระตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ หำรดว้ยรำคำกำรใชสิ้ทธิในขณะท่ีมีกำรใชสิ้ทธินัน้ โดยบรษิัทจะออกหุน้
สำมญัเป็นจ ำนวนเต็ม ไม่เกินจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัรำกำรใชสิ้ทธิ หำกมีกำรปรบั
รำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิแลว้ท ำใหม้ีเศษเหลืออยู่จำกกำรค ำนวณดงักล่ำว บรษิัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะไม่น ำเศษดงักล่ำวมำคิดค ำนวณและจะส่งคืนเงินที่เหลือ
จำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจำ่ย
เฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ คืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 
วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในแต่ละครัง้) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำ
คมบริษัทหลักทรพัยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลำดหลักทรพัย ์โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ในกรณีที่ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงอัตรำกำรใชสิ้ทธิตำม
เกณฑก์ำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมที่ระบุในเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ และมีเศษของ
จ ำนวนหุน้สำมญัที่จะไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิใหต้ดัเศษของหุน้ทิง้ 

5.4.4 ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัไม่ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมัญ โดยจ ำนวนหน่วยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญจะตอ้งเป็นจ ำนวนเต็มเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ผู้ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ มีสิทธิในกำรซือ้หุน้ต ่ำกว่ำ 100 หุน้สำมญั จะตอ้งใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัในครัง้เดียว
ทัง้จ ำนวน (ยกเวน้ในกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ยนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะสำมำรถใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญั
โดยไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัขัน้ต ่ำ) 

5.4.5 หำกบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ ไดร้บัเอกสำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิตำม
ขอ้ 5.4.1 จ) ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง หรือจ ำนวนเงินที่บริษัทหรือตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
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(ถำ้มี) ไดร้บัช ำระไม่ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไวใ้นแบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั หรือบรษิัทหรือ
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ตรวจสอบไดว้่ำขอ้ควำมที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญันัน้ไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง  หรือติดอำกรแสตมป์ (ถำ้มี) ไม่
ครบถว้นถูกตอ้งตำมบทบญัญัติแห่งประมวลรษัฎำกร ขอ้บงัคบั หรือกฎหมำยต่ำงๆ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะตอ้งท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ  (ในแต่ละครัง้) หำกผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ท ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะถือว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนำยกเลิกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั  (ใน
ครัง้นั้นๆ) และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะจัดส่งเงินที่ไดร้บัโดยไม่มี
ดอกเบีย้ และใบส ำคัญแสดงสิทธิคืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ ภำยใน 7 วันท ำกำร (กรณีโอนเงินผ่ำน
บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมที่ไดร้บัแจง้ไว)้ หรือ ภำยใน 10 วนัท ำกำร (กรณีคืนเชค็ 
ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน) นับจำกวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในครัง้นั้นๆ) โดยกำรคืนจะเป็นไปตำม
ระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ทัง้นี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถแจง้ควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัใหม่ไดใ้นวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้ต่อไป เวน้แต่กำรใชสิ้ทธิครัง้นัน้จะเป็นกำรใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทำ้ย ใหถื้อว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดๆ) 

5.4.6 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินในกำรใชสิ้ทธิไม่ครบถว้น บริษัท และ/หรือ  ตัวแทนรบัแจง้ควำม
จ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) มีสิทธิที่จะด ำเนินกำรประกำรใดประกำรหนึ่งดังต่อไปนี ้ตำมที่บริษัท และ/หรือ 
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะเห็นสมควร 
ก) ใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิช ำระเงินเพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิใหค้รบถว้นภำยใน

ระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้  
ข)  หำกบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไม่ไดร้บัเงินครบตำมจ ำนวนในกำร

ใชสิ้ทธิภำยในระยะเวลำดงักล่ำว บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะถือ
ว่ำจ ำนวนหุน้สำมญัที่จองซือ้มีจ ำนวนเท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรใชสิ้ทธิตำมรำคำกำรใชสิ้ทธิใน
ขณะนัน้ หรือ 

ค)  ถือวำ่กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิในครัง้นัน้สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ ส ำหรบัจ ำนวนในกำร
ใชสิ้ทธิที่ไม่ไดร้บัเงิน 

 
กำรกระท ำใดๆ ของบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ใหถื้อว่ำเป็นท่ีสิน้สดุ  
บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี)  จะถือว่ำมีกำรใชสิ้ทธิเพียงบำงส่วน และ
บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือคืน
ใหก้ับผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วันท ำกำรนับจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ 
(ในครัง้นั้นๆ) พรอ้มเงินส่วนที่เหลือ (ถำ้มี) โดยไม่มีดอกเบีย้ โดยช ำระเป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร 
หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  (อย่ำงไรก็ดี ใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ยงัไม่มีกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว ยงัมีผลต่อไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย เวน้แต่เป็นกำรใช้
สิทธิครัง้สดุทำ้ย) 
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ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 14 จำก 30 

5.4.7  ในกรณีที่บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไม่สำมำรถคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ
ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำ 7 หรือ 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ใน
ครัง้นัน้ๆ) (ตำมแต่กรณี) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำก
เงินส่วนที่ไม่ไดใ้ชสิ้ทธินับแต่วนัที่พน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดง
สิทธิไดร้บัคืน 

 
อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋ว
แลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดครอ่มสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัสิทธิ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในหนังสือแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ไดร้บัเงินคืนโดยชอบและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำย
ใดๆ อีกต่อไป 

5.4.8  เมื่อผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน  ไดป้ฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำม
จ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ กล่ำวคือ ไดส่้งมอบทัง้ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงควำมจ ำนงกำรใช้
สิทธิซือ้หุน้สำมญั พรอ้มทัง้หลกัฐำนประกอบกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.4.1 จ) และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญ
ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ จะไม่สำมำรถยกเลิกหรือเพิกถอนกำรใชสิ้ทธิได ้เวน้แต่
จะไดร้บัควำมยินยอมเป็นหนงัสือจำกบรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) 

5.4.9  เมื่อพน้ก ำหนดวนัก ำหนดใชสิ้ทธิครัง้สุดทำ้ยแลว้ แต่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิยงัมิไดป้ฏิบัติตำมเงื่อนไขของ
กำรใชสิ้ทธิที่บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น ใหถื้อ
ว่ำใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภำพลงโดยไม่มีกำรใชสิ้ทธิ และผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิใดๆ ไม่ได้
อีก 

5.4.10 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ เป็นจ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ 
บรษิัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) จะส่งใบส ำคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ ำนวน
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ลดลงใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว หำกใบส ำคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบ
ใบหุน้ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
จะท ำกำรยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิใบเก่ำ 

5.4.11 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ของบริษัทต่อกระทรวงพำณิชยต์ำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่
ออกใหม่ส ำหรบักำรใชสิ้ทธิ (ในแต่ละครัง้) ภำยใน 14 วนันบัแต่วนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) และ
บริษัทจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทจดชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิเขำ้เป็นผูถื้อหุน้
สำมญัของบรษิัทในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ตำมจ ำนวนหุน้สำมญัที่ค  ำนวณไดจ้ำกกำรใชสิ้ทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) 

 
ทัง้นี ้บริษัทจะด ำเนินกำรยื่นค ำขอใหร้บัหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ออกใหม่เนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเขำ้ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน 30 วนันบัแต่วนัก ำหนดกำร
ใชสิ้ทธิแต่ละครัง้ 
 
หุน้สำมญัใหม่ที่ออกเนื่องจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถำนะเท่ำเทียมกบัหุน้สำมญั
ของบรษิัทท่ีไดอ้อกไปก่อนหนำ้แลว้ทกุประกำร นบัตัง้แต่วนัท่ีมีกำรจดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ
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ผูร้บัสิทธิแทนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทและจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้เนื่องจำกกำรออกหุน้สำมญัใหม่จำกกำร
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 

5.4.12  ในกรณีที่หุน้สำมญัที่ส  ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด ำเนินกำร
ชดใชค้่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมขอ้ 7 อย่ำงไรก็ตำม บรษิัท
จะไม่ชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได้ ถึงแมว้่ำจะมีหุน้สำมญัเพียงพอ 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นบุคคลต่ำงดำ้วหรือนิติบุคคลต่ำงประเทศที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิได้ เพรำะ
ถกูจ ำกดัสิทธิตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีระบใุนขอ้บงัคบัของบรษิัท 

5.4.13  นำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศพัท ์ : 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 

 
นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งประกอบดว้ยชื่อเต็ม สญัชำติ และที่อยู่ของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ในกรณีขอ้มลูไม่ตรงกนั บรษิัทจะถือว่ำ
สมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้ง 
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีหนำ้ที่ในกำรแจง้กำรเปล่ียนแปลงหรือขอ้ผิดพลำดในรำยละเอียดในกำรลงบนัทึก
ในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข
ขอ้ผิดพลำดดงักล่ำว 

5.4.14  วิธีกำรส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
บริษัทจะด ำเนินกำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลตำมรำยชื่อผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดง
สิทธิและบรษิัทจะด ำเนินกำรออกและส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียด ดงันี ้
5.4.14.1 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีขำยหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย ์

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะส่งมอบใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมจ ำนวนที่
ไดร้บัจัดสรรใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหุน้ภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่วันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ไดร้บักำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ไดร้ับกำรจัดสรรในครัง้นีใ้นตลำดหลักทรัพย์ได้ 
จนกว่ำจะไดร้บัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอำจไดร้บัภำยหลงัจำกที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบรษิัทเริ่มซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์

5.4.14.2 กรณีที่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บับรษิัทหลกัทรพัย  ์
 ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวก้บั “บรษิัท 

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผูฝ้ำก” และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอด
บญัชีจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บริษัทนัน้ฝำกหลกัทรพัยอ์ยู่ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรพัยน์ัน้

http://www.set.or.th/tsd
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ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ผูไ้ดร้บัจดัสรรฝำกไว ้และออกหลกัฐำนกำรฝำก
ใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจัดสรรภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนีผู้ ้ที่
ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดท้นัทีที่ตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยอนมุตัิใหท้  ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรพัย ์

 
 ทั้งนี ้ชื่อของผู้ที่ไดร้ับกำรจัดสรรจะตอ้งตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ผู้ที่ ไดร้ับกำร

จัดสรรประสงคท์ี่จะฝำกใบส ำคัญแสดงสิทธิไว ้มิฉะนั้นแลว้ บริษัท/ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย/์นำย
ทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำร
จดัสรรตำมขอ้ 5.4.14.1 แทน 

5.4.14.3 กรณีที่ผูไ้ดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคจ์ะใหฝ้ำกไวใ้นบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์บัศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600  

 ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฝำกไวศู้นยร์บั
ฝำกหลักทรัพย ์และศูนยร์ับฝำกหลักทรัพยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิตำม
จ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชีของบญัชีผูอ้อกหลกัทรพัยส์มำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัจำกวันที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อผูท้ี่
ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งกำรขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งขอถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิออกจำกบัญชีเลขที่  600 ดังกล่ำว โดยต้องติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรัพยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำรตำมที่ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรัพยน์ั้นๆ 
ก ำหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรจะสำมำรถขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในตลำดหลกัทรัพยไ์ด้
ทนัทีที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษัทได้
ในตลำดหลกัทรพัย ์และผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิไดด้  ำเนินกำรถอนใบส ำคญัแสดง
สิทธิออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดงักล่ำวแลว้ 

 
5.4.15 กำรส่งมอบหุน้สำมญัเพิ่มทนุท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัของบริษัทตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั สำมำรถเลือกใหบ้รษิัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
5.4.15.1 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้สำมัญ 

โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคญั
แสดงสิทธิ จะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนที่ใชสิ้ทธิแกผู่ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบยีน
ตอบรบั ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นสมดุทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยใน 15 วันท ำกำรนบัจำกวนั
ครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (แต่ละครัง้) ในกรณีนี ้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญั จะ
ไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกดิจำกกำรใชสิ้ทธิในตลำดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกวำ่จะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอำจจะ
ไดร้ับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไดร้ับอนุญำตให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรพัย ์

5.4.15.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น
สำมญั แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยฝ์ำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะ
ฝำกหุน้สำมัญที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัย ์ซึ่งผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมี



บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

ขอ้ก ำหนดสิทธิ AIE-W2 หนำ้ 17 จำก 30 

บัญชีซือ้ขำยหลักทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนีศู้นยร์บัฝำกหลักทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะ
ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับ “บริษัทศูนยฝ์ำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุ้นสำมัญที่บริษัท
หลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ ในขณะเดียวกนับรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัฝำกไวแ้ละออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้กผู่ใ้ชสิ้ทธิ
จองซือ้หุน้สำมญัภำยใน 7 วนั ท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในแต่ละครัง้) ในกรณีนีผู้ ้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั จะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิใน
ตลำดหลักทรพัยไ์ดท้ันทีที่ตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอนุญำตใหหุ้น้สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้
สิทธิท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย ์

 
ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้เลือกใหบ้ริษัทด ำเนินกำรตำม
ขอ้ 5.4.15.2 ชื่อของผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งตรงกับชื่อ
เจ้ำของบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพยท์ี่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญไวใ้นบัญชี
หลักทรพัยด์ังกล่ำว มิฉะนั้น บริษัท/ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย/์นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ  ขอ
สงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุน้แก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้
ตำมขอ้ 5.4.15.1 แทน 

5.4.15.3 ในกรณีที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่
ประสงคจ์ะใชบ้ริกำรของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิประสงคท์ี่จะฝำกหุน้
สำมัญไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด ำเนินกำรน ำหุน้
สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิฝำกไวก้ับศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบันทึก
ยอดบญัชีจ ำนวนหุน้สำมญั ตำมจ ำนวนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบัญชีผูอ้อก
หลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ใชสิ้ทธิซือ้
หุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ภำยใน 7 วนั ท ำกำรนบัจำกวนัครบก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในแต่ละครัง้) เมื่อผูท้ี่
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ตอ้งกำรขำยหุน้ ผูท้ี่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ตอ้งขอถอนหุน้
ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 ดังกล่ำวเสียก่อน โดยตอ้งติดต่อผ่ำนบริษัทหลักทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอำจจะมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินตำมที่ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์และ/หรือ บริษัทหลักทรพัยน์ัน้ๆ ก ำหนด 
ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้จะสำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บัในตลำดหลกัทรพัย์
ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญำตให้หุ้นของบริษัทท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำด
หลกัทรพัย ์และผูท้ี่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เป็นที่เรียบรอ้ยแล้วไดด้  ำเนินกำรถอนหุน้ออกจำกบญัชีเลขที่ 600 
ดงักล่ำวแลว้ 

5.4.16 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่บรษิัทออกครัง้นีไ้ม่มีขอ้ก ำหนดใหบ้รษิัทสำมำรถเรียกใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิ
ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
6.   เงือ่นไขกำรปรับสิทธิ 

เพื่อรกัษำผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดิม บริษัทจะด ำเนินกำรปรบัรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณใ์ด
เหตกุำรณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้ 
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6.1 เมื่อบริษัทมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือกำรแบ่งแยกหุ้นที่
จ  ำหน่ำยแลว้ของบรษิัท โดยกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลเมื่อมลูค่ำที่ตรำไวม้ีผลบงัคบั
ใชต้ำมที่เผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ 
(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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โดยที่  1Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
  0Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
  1Ratio  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
  0Ratio  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
  1Par   คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัหลงักำรเปล่ียนแปลง 
  0Par    คือ มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
 

6.2 เมื่อบริษัทเสนอขำยหุน้สำมญัออกใหม่ต่อผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชำชน
ทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจ ำกัด โดย “รำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำ
ตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท” ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันที
นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำย
หุน้สำมัญที่ออกใหม่ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ำกัด (แลว้แต่กรณี) ทั้งนี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลักทรพัยฯ์ 
อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมำย) 

 
ในกำรนี ้"รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่"  ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรเสนอ
ขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกนั้น (ถำ้มี) หำรดว้ยจ ำนวนหุน้
สำมญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 
 
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจอง
ซือ้หุน้ดงักล่ำวดว้ยกัน ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่
กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ 
"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท" มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้ 
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"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษัท" ไดก้ ำหนดไวเ้ท่ำกับมลูค่ำกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของบริษัททัง้หมดในแต่ละ
วันหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทที่มีกำรซือ้ขำยทั้งหมดในตลำดหลักทรัพย์ในวันดังกล่ำวย้อนหลังระหว่ำง
ระยะเวลำ 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
 
“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึงวนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่ (วนัแรกที่
ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XR) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรก
ของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่ ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำร
เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมัญของบริษัท” เนื่องจำกหุน้สำมญัไม่มีกำรซือ้ขำยในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว บรษิัทจะด ำเนินกำรก ำหนดใหใ้ชร้ำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของบรษิัทเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณแทน 
“รำคำยตุิธรรม” หมำยถึง รำคำที่ประเมินโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินท่ีส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ 
(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิ จะเปล่ียนแปลงตำมสตูรค ำนวณดงันี ้
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โดยที่ 1Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP  คือ รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 
A  คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 

ผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัที่ออกใหม่กรณีกำรเสนอขำยหุน้สำมญั
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวนัก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่
กรณีกำรเสนอหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยหุน้สำมญั
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั แลว้แต่กรณี 

B  คือ จ ำนวนหุน้สำมัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขำยต่อผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำย
ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

BX  คือ จ ำนวนเงินท่ีจะไดร้บัทัง้สิน้ หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ 
(ถ้ำมี) ทั้งจำกกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ  เสนอขำยให้แก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั (แลว้แต่กรณี) 

 
6.3 เมื่อบริษัทเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน

วงจ ำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญได้ หรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ 
(“หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุน้กูแ้ปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญั หรือ ใบ
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แสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSR) โดยที่ “รำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรบัสิทธิ” 
ดงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท” 

 
กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิ
ในกำรซือ้หลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัหรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั (วนั
แรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XW) ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) โดยไม่คิด
มูลค่ำ และ/หรือ วันแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในกำรซือ้หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ / 
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม (Rights 
Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยอ์อกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้
หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยใหก้บัประชำชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ำกดั และ/หรือ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(วนัแรก
ที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XT ส ำหรบักรณีที่บริษัทมีกำรออกใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้
(TSR)) ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. 
ของวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมำย) 
 
“รำคำสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ค ำนวณไดจ้ำกจ ำนวนเงินที่บริษัทจะไดร้บัจำกกำรขำย
หลกัทรพัยท์ี่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้
หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้ หกัดว้ยค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลกัทรพัยน์ัน้ (ถำ้มี) รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บัจำกกำรแปลง
สภำพ / เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมัญ  หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ นั้น หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ท่ีตอ้งออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธินัน้ 
 
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัที่ออกใหม่พรอ้มกันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ภำยใตเ้งื่อนไขที่จะตอ้งจอง
ซือ้หุน้ดงักล่ำวดว้ยกัน ใหน้ ำรำคำเสนอขำยทุกรำคำมำค ำนวณรำคำสทุธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่
กำรเสนอขำยดงักล่ำวไม่อยู่ภำยในเงื่อนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกัน ใหน้ ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ 
"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท" มำค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงเท่ำนัน้  
"รำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบรษิัท" มีควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในขอ้ 6.2 ขำ้งตน้ 
“วนัที่ใชใ้นกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้
สิทธิแปลงสภำพเปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญหรือให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นสำมัญ ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิแปลง
สภำพเป็นหุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมญัส ำหรบักรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ /หรือ
กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั และ/หรือ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หลกัทรพัยไ์ม่ไดสิ้ทธิรบัใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใน
กำรซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(วันแรกที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XT ส ำหรบักรณีที่บริษัทมีกำรออกใบแสดง
สิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(TSR)) (แลว้แต่กรณี) 
(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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 โดยที่  1Pr ice คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
0Pr ice คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio คือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

MP  คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 
A  คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมลูค่ำแลว้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้

ถือหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิในกำร
จองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้
หรือใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้สำมัญ กรณีเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือวัน
ก่อนวนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภำพ หรือ
เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัได ้หรือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญั กรณีเสนอขำยต่อ
ประชำชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกัด และ/หรือ วัน
ก่อนวันแรกของกำรใหสิ้ทธิให้สิทธิในกำรซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(แลว้แต่
กรณี) 

B  คือ   จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่เพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิของหลกัทรพัยใ์ดๆ ท่ีมีสิทธิที่
จะแปลงสภำพหรือเปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญ
ตำมที่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั หรือใหสิ้ทธิใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ี
โอนสิทธิได ้

BX  คือ  จ ำนวนเงินที่จะไดร้บัทั้งสิน้ หลังหักค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรออกหลักทรพัย์
ใดๆ ที่ใหสิ้ทธิที่จะแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจอง
ซือ้หุน้สำมญั ส ำหรบักำรเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่
ประชำชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขำยใหแ้ก่บคุคลในวงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีจะไดร้บั
จำกกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ / เปล่ียนเป็นหุน้สำมญัไดห้รือใหสิ้ทธิในกำรจองซือ้
หุน้สำมญั หรือใหสิ้ทธิใหสิ้ทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้

 
6.4 เมื่อบรษิัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงรำคำ

กำรใชสิ้ทธิ และอัตรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่มีสิทธิรบัหุน้ปันผล (วันแรกที่
ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) ทัง้นี ้บรษิัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์
ฯ อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมำย) 
(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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โดยที่  1Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง  
0Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
0Ratio  คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ไดเ้รียกช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ ณ วันก่อนวันก ำหนดรำยชื่อ 
(Record Date) หรือวนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในกำรรบัหุน้ปัน
ผล (แลว้แต่กรณี) 

B  คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้สำมญัปันผล 
 

6.5  เมื่อบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบ
ตรวจสอบงวดปีบัญชีที่จ่ำยเงินปันผล] หลังจำกหักเงินส ำรองตำมกฎหมำย จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ
บญัชีใดๆ ในระหว่ำงอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบั
ทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมญัจะไม่มีสิทธิรบัเงินปันผล (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมำย XD) โดยบรษิัทจะ
พิจำรณำปรบัสิทธิจำกกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้ปี โดยจะไม่มีกำรพิจำรณำปรบัสิทธิเมื่อมีกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล แต่
จะด ำเนินกำรปรบัสิทธิครัง้เดียวตอนจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ในกำรจ่ำยเงิน
ปันผลทัง้ปีนัน้ถือว่ำบรษิัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเกินอตัรำที่ก ำหนด บรษิัทจะพิจำรณำปรบัสิทธิทนัทีเมื่อมีกำรจ่ำยเงินปัน
ผลระหว่ำงกำลในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำง
ชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้(หรือวนัขึน้เครื่องหมำย) 

 
ทัง้นี ้อตัรำรอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ ค ำนวณโดยน ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจรงิจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่
ละรอบระยะเวลำบญัชี หำรดว้ยก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปีบญัชีที่จ่ำยเงินปันผล] 
หลังจำกหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย ของผลกำรด ำเนินงำนของรอบระยะเวลำบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ำย
ออกจรงิดงักล่ำวใหร้วมถึงเงินปันผลที่จ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบญัชีดงักล่ำวดว้ย  
 
วันที่ใชใ้นกำรค ำนวณ หมำยถึง วันแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สำมัญจะไม่ไดร้ับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลำดหลักทรพัยข์ึน้
เครื่องหมำย XD)  
(1) รำคำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้

][

)]([
0Pr1Pr

MP

RDMP
iceice

−−
=  

(2) อตัรำกำรใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
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โดยที่  1Pr ice  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
0Pr ice  คือ   รำคำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
1Ratio  คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลงักำรเปล่ียนแปลง 
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0Ratio  คือ   อตัรำกำรใชสิ้ทธิเดิมก่อนกำรเปล่ียนแปลง 
MP  คือ   รำคำตลำดของหุน้สำมญัของบรษิัท 
D  คือ   เงินปันผลต่อหุน้ท่ีจ่ำยจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ   เงินปันผลต่อหุน้ที่ค  ำนวณไดห้ำกจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 80 ของก ำไรสุทธิตำมงบ

กำรเงินเฉพำะของบรษิัท (ที่ไดม้ีกำรตรวจสอบแลว้ล่ำสดุ) หลงัจำกหกัเงินส ำรอง
ตำมกฎหมำย หำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

 
6.6 ในกรณีที่มีเหตุกำรณอ์ันท ำใหผ้ลตอบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได ้  ซึ่งเป็น

เหตุกำรณ์ที่ไม่ไดก้ ำหนดอยู่ในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 ดังกล่ำวข้ำงตน้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทว่ำจะมีกำรพิจำรณำ
ดงัต่อไปนีห้รือไม่ ซึ่งจะเป็นกำรพิจำรณำเพื่อก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (หรือ
ปรบัจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ แทนอตัรำกำรใชสิ้ทธิ) ใหม่อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่ท ำใหสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคัญ
แสดงสิทธิดอ้ยไปกว่ำเดิม โดยใหถื้อว่ำผลกำรพิจำรณำนั้นเป็นที่สุด ทั้งนี ้บริษัทจะแจง้ข่ำวกำรปรบัสิทธิผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลักทรพัยฯ์ อย่ำงชำ้ก่อนเวลำ 09.00 น. ของวันที่ท  ำกำรปรบัสิทธิมีผลบังคบัใช ้(หรือวนัขึน้
เครื่องหมำย) และบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิทรำบถึง
รำยละเอียดดงักล่ำว รวมทั้งจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิฉบบัแกไ้ขไปยงัหน่วยงำนต่ำง  ๆ  ดังกล่ำว ภำยในระยะเวลำ 15 วัน
นบัตัง้แต่วนัท่ีมีเหตใุหต้อ้งด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

 
6.7 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนรำคำกำรใชสิ้ทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 เป็นอิสระต่อกนั และจะค ำนวณกำร

เปล่ียนแปลงตำมล ำดบัเหตกุำรณก์่อนหลงั ในกรณีที่มีเหตกุำรณต์่ำง ๆ จะเกิดขึน้พรอ้มกนัใหค้  ำนวณกำรเปล่ียนแปลง
เรียงล ำดับดังนี ้คือ ข้อ 6.1 ข้อ 6.5 ข้อ 6.4 ข้อ 6.2 ข้อ 6.3 และข้อ 6.6 โดยในแต่ละล ำดับครัง้ที่มีกำรค ำนวณกำร
เปล่ียนแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใชสิ้ทธิและอัตรำกำรใชสิ้ทธิเป็นทศนิยม 5 ต ำแหน่ง (ไม่ตอ้งปัดเลขทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 5 และทศนิยมตัง้แต่ต  ำแหน่งที่ 6 ใหต้ดัทิง้ทัง้หมด) 

 
6.8 กำรค ำนวณกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 จะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงซึ่งท ำ

ใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่สงูขึน้ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิลดลง เวน้แต่กรณีกำรรวมหุน้ ส ำหรบักำรค ำนวณจ ำนวนเงิน
จำกกำรใชสิ้ทธิ จะค ำนวณจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่หลังกำรเปล่ียนแปลง (ทศนิยม 5 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้น
สำมญั (จ ำนวนหุน้สำมญัค ำนวณไดจ้ำก อตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ คูณกับจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิที่แสดงควำมจ ำนง
กำรใชสิ้ทธิ เมื่อค ำนวณไดจ้ ำนวนหุน้ออกมำเป็นเศษหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้)  

 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิจนเป็นผลท ำใหร้ำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่ที่ค  ำนวณตำมสตูรมีรำคำต ่ำกว่ำ
มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ ใหใ้ชม้ลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้สำมญัของบริษัทเป็นรำคำใชสิ้ทธิ
ใหม่ เวน้แต่กรณีที่กฎหมำยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ส ำหรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิใหม่ใหใ้ชอ้ตัรำกำรใชสิ้ทธิที่ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ 
6.1 ถึงขอ้ 6.6 เช่นเดิม 
 

6.9 บรษิัทอำจท ำกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิก็ได้ 
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6.10 กำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 6.1 ถึงขอ้ 6.6 และ/หรือ กำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนกำรปรบัอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 6.9 บริษัทจะด ำเนินกำรแจง้รำยละเอียดเก่ียวกับกำรปรบัอตัรำและ
รำคำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบทนัทีผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก่อนวนัที่
กำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้และแจง้เป็นหนงัสือต่อส ำนกังำน กลต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนั
นบัแต่วนัท่ีกำรปรบัสิทธิมีผลบงัคบัใช ้ และจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัที่ไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ และจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนด
สิทธิที่แกไ้ขเพิ่มเติม ณ ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท และ/หรือ ส ำนกังำนใหญ่ของตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ 
(ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่ แกไ้ขเพิ่มเติมไดใ้นวนัและเวลำท ำ
กำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

 
7.   ค่ำเสียหำยกรณีทีบ่ริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นรองรับกำรใช้สิทธิ 

บรษิัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมรำยละเอียดดงันี ้
7.1 บริษัทจะชดใชค้่ำเสียหำยใหเ้ฉพำะผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ  

(แต่ละครัง้) และบรษิัทไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดอ้ย่ำงครบถว้น โดย
ค่ำเสียหำยที่บริษัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิดงักล่ำว สำมำรถค ำนวณไดต้ำมที่ก ำหนดในขอ้ 7.3 ยกเวน้
กรณีที่บรษิัทไม่สำมำรถออกหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดเ้นื่องจำกขอ้จ ำกดัเรื่องสดัส่วนกำรถือหุน้ของคน
ที่มิไดม้ีสญัชำติไทยตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 12 ในกรณีนีบ้รษิัทไม่มีหนำ้ที่ตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
7.2 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้ 7.1 บริษัทจะช ำระใหเ้ป็นเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร 

ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัสิทธิ และจะจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัภำยใน 10 วนัท ำกำรนบั
จำกวนัท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมำแจง้ควำมจ ำนงที่จะใชสิ้ทธิ ในกรณีที่บรษิัทไม่สำมำรถคืนเงินค่ำเสียหำยใหแ้ก่ผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิไดภ้ำยในระยะเวลำดงักล่ำว ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค ำนวณนับแต่วันที่พ้นก ำหนด 10 วันท ำกำรดังกล่ำวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้ับคืนเงิน
ค่ำเสียหำย 

 
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกบรษิัทไดท้ ำกำรส่งเช็ค ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่ง
ขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัสิทธิทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ระบุในหนงัสือแสดงควำมจ ำนงในกำร
ใชสิ้ทธิโดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิไดร้บัเงินค่ำเสียหำยคืนแลว้โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป 
 

7.3 กำรค ำนวณค่ำเสียหำยที่บรษิัทจะชดใชใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมขอ้ 7.1 มีสตูรกำรค ำนวณดงันี ้
 ค่ำเสียหำยต่อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย เท่ำกบั   B x [MP – EP]   

โดยที่  B คือ จ ำนวนหุน้สำมญัที่ไม่สำมำรถจดัใหม้ีหรือเพิ่มขึน้ไดต้ำมอตัรำกำรใชสิ้ทธิที่เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 MP คือ รำคำเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบริษัท ในวันก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละรอบ ซึ่งผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิมำแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (รำคำ
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เฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้สำมญัของบรษิัท ค ำนวณจำก มลูค่ำซือ้ขำยหุน้สำมญัทัง้หมด หำรดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัที่มีกำรซือ้ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรพัย)์ 

 EP  คือ รำคำกำรใชสิ้ทธิ หรือรำคำกำรใชสิ้ทธิที่มีกำรเปล่ียนแปลงตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิล่ำสดุ (ถำ้มี) 
 
ทัง้นี ้ค่ำเสียหำยที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัใหม้ีหุน้รองรบักำรใชสิ้ทธิได้ ซึ่งตอ้งไม่
ต ่ำกว่ำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำตลำดของหุน้ของบริษัท ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ณ วนัท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ กบัรำคำที่จะซือ้หุน้ตำมสิทธิในใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

7.4 กำรชดใชค้่ำเสียหำยตำมขอ้นีใ้หถื้อเป็นสิน้สดุ 
 
8.   สิทธิและสภำพของหุ้นรองรับ 

หุ้นสำมัญออกใหม่ตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมี สิทธิและสภำพเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทที่
ออกไปก่อนหนำ้นีทุ้กประกำร ซึ่งรวมทัง้สิทธิในกำรรบัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นใดที่บริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้นบั
แต่วนัท่ีกระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดจ้ดแจง้ชื่อผูถื้อใบส ำคญั
แสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท หำกบริษัทไดป้ระกำศวันก ำหนดใหสิ้ทธิในเงินปันผลหรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัที่กระทรวงพำณิชยร์บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้ และนำยทะเบียนผู้ ถือหุน้ของ
บริษัทไดจ้ดแจง้ชื่อของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ที่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลหรือผลประโยชนอ์ื่นในครำวนัน้ 
 

9.  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้น 
 ตำมขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 13 ก ำหนดว่ำ หุน้ของบริษัทย่อมโอนกันไดอ้ย่ำงเสรีโดยไม่มีขอ้จ ำกัด เวน้แต่กำรโอนหุน้

เช่นนั้นเป็นผลท ำใหม้ีคนต่ำงดำ้วถือหุน้ในบริษัทเกินกว่ำรอ้ยละส่ีสิบเกำ้ (49) ของจ ำนวนหุน้ที่ไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้
ทั้งหมดของบริษัท กำรโอนหุน้รำยใดที่จะท ำใหอ้ัตรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วของบริษัทเกินอัตรำส่วนขำ้งตน้ 
บรษิัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ของบรษิัทรำยนัน้ได ้

 
10. สถำนภำพของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
 สถำนะของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวนัที่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิและวันก่อน

วันที่กระทรวงพำณิชยจ์ะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อันเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ จะมี
สถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ และสถำนภำพดงักล่ำวนีจ้ะ
สิน้สดุลงในวนัท่ีกระทรวงพำณิชยไ์ดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแลว้อนัเนื่องมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวแลว้ 

 
 ในกรณีที่บริษัทมีกำรปรบัรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใชสิ้ทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ไดน้ ำหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่

เกิดขึน้จำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ไดท้  ำกำร
ใช้สิทธิแล้วจะไดร้ับกำรปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตำมจ ำนวนที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิจะไดร้บัหำกรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ 
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อัตรำกำรใชสิ้ทธิ (แลว้แต่กรณี) ที่ไดป้รบัใหม่นั้นมีผลบังคับใช ้อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจไดร้ับหุ้น
สำมญัส่วนเพิ่มชำ้กว่ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ทั้งนีไ้ม่เกิน 30 - 45 วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรปรบัสิทธิ 

 
11. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขำย 
 บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยท์ี่หุน้สำมญัของบริษัทท ำ

กำรซือ้ขำยอยู่ในขณะนัน้  
 
12. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ และข้อจ ำกัดกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 บรษิัทไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทมีขอ้จ ำกดัอนัสืบเนื่องมำจำกขอ้บงัคบัของบรษิทั

ว่ำดว้ยเรื่องอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้ว โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
(ก) บรษิัทจะไม่ออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้ว ซึ่งไดด้  ำเนินกำรใชสิ้ทธิตำม

เงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.4 หำกกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวจะท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของคน
ต่ำงดำ้วมีจ ำนวนเกินกว่ำรอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ที่ไดอ้อกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัท ตำมที่ระบุใน
ขอ้บงัคบัของบรษิัท (รวมทัง้ขอ้บงัคบับรษิัทท่ีจะมีกำรแกไ้ขในภำยหลงั) 

(ข) หำกขอ้จ ำกัดตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้มีผลท ำใหผู้ถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วที่ไดด้  ำเนินกำรใช้สิทธิ
ตำมเงื่อนไขกำรแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ 5.4 และตำมหลกักำร “มำก่อนไดก้่อน” (First-Come First-
Served) ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดต้ำมจ ำนวนที่ระบุในใบแจง้ควำมจ ำนงกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรือบำงส่วน บริษัท และ/หรือ ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ขอสงวนสิทธิในกำรส่ง
เงินที่เหลือในส่วนที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วดงักล่ำวโดยเช็ค 
ดร๊ำฟท ์ตั๋วแลกเงินธนำคำร หรือค ำสั่งจ่ำยเงินของธนำคำร ซึ่งขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะชื่อผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ ทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัจำกวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ (ในครัง้นัน้ๆ) ทัง้นี ้กำรคืน
จะเป็นไปตำมระยะเวลำและวิธีกำรที่สมำคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยก ำหนดโดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยไม่มีดอกเบีย้  

(ค) ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เป็นคนต่ำงดำ้วจะไม่ไดร้บักำรชดเชยหรือชดใชไ้ม่ว่ำในรูปแบบใดจำกบริษัทและ
ตวัแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถำ้มี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิไดโ้ดยมี
สำเหตมุำจำกขอ้จ ำกดัเรื่องอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของคนต่ำงดำ้วตำมขอ้ (ก) ขำ้งตน้  
 

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 
13.1 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงชดัแจง้ หรือเรื่องที่ตอ้ง

ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรือหลักเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์หรือ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือค ำสั่งที่มีผลบังคับทั่วไปหรือประกำศ หรือข้อบังคับของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง หรือกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 หรือเรื่องที่ไม่ท ำใหสิ้ทธิประโยชนข์องผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิดอ้ยลง หรือเรื่องกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดที่เห็นไดโ้ดยชดัแจง้ ใหบ้ริษัทโดยมติอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทกระท ำ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

 
13.2 กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธินอกจำกกรณีตำมขอ้ 13.1 ตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทและที่ประชุมผูถื้อ

ใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมวิธีกำรท่ีระบไุวใ้นขอ้ 14 
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13.3 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิไม่ว่ำกรณีใดๆ ตอ้งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก ำหนดตำมประกำศ ทจ. 34/2551 
(รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎหมำยอื่นที่
เก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนั  

 
13.4 บริษัท และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่สำมำรถเสนอใหแ้กไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องกำรขยำยอำยุของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิได ้รวมถึงไม่สำมำรถเสนอแกไ้ขอตัรำกำรใชสิ้ทธิ และรำคำกำรใชสิ้ทธิ เวน้แต่เป็นกรณีกำรปรบัสิทธิตำมขอ้ 6 
 
13.5 บรษิัทจะด ำเนินกำรแจง้ต่อผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุรำยใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ

ตำมที่กล่ำวในข้อ 13.1  หรือ 13.2 ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพยฯ์ ทันที และแจ้งเป็นหนังสือต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหท้รำบถึงรำยละเอียดกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิ
ตำมที่กล่ำวในขอ้ 13.1 หรือ 13.2 และจะจดัส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวภำยใน 15 วนันบัแต่
วันที่กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิมีผลบังคบัใชใ้หแ้ก่หน่วยงำนดงักล่ำว และจะจัดส่งขอ้ก ำหนดสิทธิที่มีกำร
แกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษิัท/นำยทะเบียน/ศนูยร์บั
ฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด ทัง้นี ้บรษิัทจะจดัใหม้ีกำรเก็บรกัษำส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลง ณ ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัท และส ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรบัแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ (ถ้ำมี) เพื่อให้ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถขอตรวจสอบส ำเนำขอ้ก ำหนดสิทธิที่แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดใ้นวนัและเวลำท ำกำรของสถำนที่ดงักล่ำว 

 
14. กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 กำรเรียก และ/หรือ กำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้
14.1 บริษัทมีสิทธิเรียกกำรประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดไ้ม่ว่ำในเวลำใดๆ ตำมที่เห็นสมควร แต่บริษัทตอ้งจัดใหม้ีกำร

ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเพื่อขอมติในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยเร็วภำยใน 30 วันนับแต่วันเกิด
เหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีเหตุกำรณส์ ำคญัที่อำจกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอย่ำงเป็นนยัส ำคญั  หรือกระทบต่อ

ควำมสำมำรถของบรษิัทในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ หรือ 
(ข) เมื่อบรษิัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วย

ของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำยหรือจัดสรรแลว้เฉพำะที่ยังมิไดม้ีกำรใชสิ้ทธิ ประสงคจ์ะเสนอขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิตำมขอ้ 13 ทัง้นี ้บริษัท และ/หรือ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอขอ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดสิทธิในเรื่องอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ อตัรำกำรใชสิ้ทธิ และรำคำกำรใชสิ้ทธิ  

 
ในกรณีที่บริษัทไม่ด ำเนินกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เสนอขำยหรือจดัสรรแลว้
เฉพำะที่ยงัมิไดม้ีกำรใชสิ้ทธิ ณ ขณะนัน้ สำมำรถด ำเนินกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิแทนบรษิัทได ้
 
บรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน
กำรประชุมดงักล่ำวภำยใน 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิเขำ้รว่ม
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ประชุมจะตอ้งมีรำยชื่อเป็นผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนดงักล่ำว (วนัก่อนวนัแรกที่ขึน้เครื่องหมำย 
XM) 
 
กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจดัประชุมไดท้ันภำยในอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใหถื้อว่ำกำรด ำเนินกำรประชุมสิน้สดุลง
และไม่ไดม้ีกำรจดัประชมุในครัง้นี ้
 

14.2 หนงัสือเชิญประชมุ 
ในกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุเนื่องจำกบรษิัทหรือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรอ้งขอ 
ใหบ้ริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิ (ระบุสถำนที่ที่จะใชป้ระชุมโดยตอ้งอยู่ในทอ้งที่อันเป็นที่ตัง้
ส ำนกังำนใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือกรุงเทพมหำนคร วนั และเวลำที่จะประชมุ รวมทัง้เรื่องที่จะพิจำรณำ
ในที่ประชุม) ทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทุกรำย และแจง้ใหน้ำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิทรำบ เป็นระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

14.3 กำรมอบฉนัทะ 
ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิอำจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขำ้ร่วมประชุม และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิครำวใดๆ ก็ได้ โดยผูร้บัมอบฉันทะดังกล่ำวจะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะ (ซึ่งท ำตำมแบบที่บริษัท 
และ/หรือ นำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิก ำหนด และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิพรอ้มกบัหนงัสือเชญิ
ประชมุ) ต่อประธำนที่ประชมุหรือบคุคลที่ประธำนที่ประชมุมอบหมำยก่อนเริ่มกำรประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

14.4 องคป์ระชมุ 
ที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะตอ้งมีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิและผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ (ถำ้
มี) ซึ่งถือใบส ำคัญแสดงสิทธิรวมกันเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหน่วยทั้งหมดของใบส ำคญั
แสดงสิทธิที่เสนอขำยหรือจดัสรรแลว้เฉพำะที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ เขำ้รว่มประชมุจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
 
ในกรณีที่ไดม้ีกำรเรียกประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิครัง้ใด เมื่อล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึง 1 (หน่ึง) ชั่วโมง แต่จ ำนวนผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซึ่งมำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ใหถื้อว่ำกำรประชุมเป็นอันระงบัไป ในกรณีที่กำรประชุม
ดังกล่ำวจดัขึน้โดยบริษัท บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหม่ภำยในระยะเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วันแต่ไม่เกิน 14 วัน นับแต่
วันที่ก ำหนดเป็นวนัประชุมครำวก่อนโดยปฏิบัติตำมขอ้ 14.2  ซึ่งในกำรประชุมครัง้หลังนี ้ไม่บังคับว่ำจะตอ้งครบองค์
ประชมุ 
 

14.5 ประธำนท่ีประชมุ 
ใหป้ระธำนกรรมกำร หรือรองประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งของ
บริษัท หรือบุคคลที่ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิคดัเลือก (เรียงตำมล ำดบัในกรณีที่บุคคลก่อนหนำ้ไม่เขำ้ร่วมประชุม) ท ำ
หนำ้ที่เป็นประธำนของที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
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14.6 มติที่ประชมุ 
มติของที่ประชุมผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ทัง้หมดของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียง และใหม้ตินัน้มีผลผูกพนัผูถื้อ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิทัง้หมดไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้รว่มประชมุหรือไม่ 
 
ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี 1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียงเห็นดว้ยและคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยมีจ ำนวนเท่ำกัน ให้
ประธำนท่ีประชมุมีสิทธิออกเสียงชีข้ำดเพิ่มขึน้อีก 1 เสียง 
 
บรษิัทจะด ำเนินกำรแจง้มติที่ประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในวนัประชมุหรืออย่ำงชำ้ก่อนเปิด
ตลำดหลกัทรพัยช์่วงเชำ้ของวนัท ำกำรถัดไปนบัแต่วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ รวมทัง้แจง้ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และนำยทะเบียนผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ภำยในระยะเวลำ 14 วนันบัแต่วนัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 

14.7 รำยงำนกำรประชมุ 
บริษัทจะจัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิภำยในระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ประธำนที่ประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิในครัง้นั้นๆ เป็นผู้ลงนำมรับรองรำยงำนกำร
ประชุม และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมไวก้ับบริษัท  ทัง้นี ้บริษัทจะจดัส่งรำยงำนกำรประชุมใหแ้ก่ผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิเมื่อไดร้บักำรรอ้งขอภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บักำรรอ้งขอเป็นหนงัสือจำกผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยผู้
ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรตำมที่บรษิัทก ำหนด 
 

14.8 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุ 
บรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดที่เกิดขึน้ในกำรจดัประชมุผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิทกุครัง้ 

 
15.   ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยทีใ่ช้บังคับ 

ขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิครัง้สดุทำ้ย (ซึ่งตรงกบั
วนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ) โดยขอ้ก ำหนดสิทธินีจ้ะใชบ้งัคบั และตีควำมตำมกฎหมำยไทย  
 
ในกรณีที่มีข้อควำมใดในส่วนที่ 2 ของข้อก ำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อควำมในส่วนที่ 1 ของข้อก ำหนดสิทธินี ้ให้
ขอ้ควำมในส่วนท่ี 1 มีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่มีขอ้ควำมใดๆ ในขอ้ก ำหนดสิทธินีข้ดัหรือแยง้กบักฎหมำยหรือประกำศ
ใดๆ ท่ีมีผลใชบ้งัคบักับใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใหใ้ชข้อ้ควำมตำมกฎหมำยหรือประกำศดงักล่ำวบงัคบักับใบส ำคญัแสดง
สิทธิแทนขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดสิทธินี ้ทัง้นี ้เฉพำะในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กนันัน้ 
 

ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิขอรบัรองว่ำ จะปฏิบตัิตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของขอ้ก ำหนดสิทธินีโ้ดยเคร่งครดั จึงไดล้งนำมไว้
เป็นหลกัฐำน ณ วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2564 
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 ผูอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
 บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกดั (มหำชน) 

 ประทบัตราบริษัท 

 
 
     
 (นำยณรงค ์ธำรีรตันำวิบลูย)์ (นำงสำวพมิพว์รรณ ธำรีรตันำวบิลูย)์ 

 กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 



หนา้ที่ 1 จาก 9 

Checklist warrant-RO 
ส ำหรับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น (“warrant”) และหุ้นทีอ่อกใหม่เพ่ือ

รองรับ warrant (“หุ้นรองรับ”) ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  
 
บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์(“บริษัท”)  บริษัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ำกัด (มหำชน) 
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“บจ.”) 
  เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัที่มีหนา้ที่ตามมาตรา 56 (ที่ไม่ใช่ บจ.) 
 
รำยละเอียดของ warrant   
 - ชื่อ warrant  (ถา้มี) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ  

บรษิัท เอไอ เอนเนอรจ์ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“AIE-W2”) 
 - เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทที่มีรายชื่อ ณ วนัที่ 16 เมษายน 2564 (Record Date) 

- วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อตัราสว่นการจดัสรรที่ 5 หุน้สามญัเดิม (มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้(par value) หุน้ละ 
0.25 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (5:1)หากมีเศษของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 หน่วยจากการค านวณ ใหปั้ดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิสว่น
ที่เหลือทิง้ทัง้จ  านวน 

 - วนัที่เสนอขาย warrant วนัที่ 5 พฤษภาคม 2564 
- วนัสิน้สดุอาย ุwarrant วนัที่ 4 พฤษภาคม 2566  

 - จ านวน warrant ที่เสนอขาย ไม่เกิน 1,046,458,386 หน่วย 
 - วนัใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย วนัที่ 4 พฤษภาคม 2566 
 - ราคาที่เสนอขาย 0.00 บาท (จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้โดยไม่คิดมลูค่า) 
 - จ านวนหุน้รองรบั 1,046,458,386 หุน้ 
 - อตัราการใชส้ิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทได ้1 หุน้ 

(มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้(par value) หุน้ละ 0.25 บาท) เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัรา
การใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสิทธิ
สว่นที่ 2 

 - ราคาใชส้ิทธิ 0.25 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6 ของขอ้ก าหนดสิทธิสว่นที่ 2 

 
 
 



2 

หนา้ 2 จาก 9 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม

เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
1. ลักษณะของ warrant   
 1.1 สดัส่วนจ านวนหุน้รองรบัต่อจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษิัท2 เท่ากบั 

   50%  
  > 50% เฉพาะเป็นการออก warrant ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้ 
ที่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขาย  ตามหนงัสือที่ ___ลงวนัที่ _____ 
 (1) บรษิัทอยู่ในภาวะที่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 
 (2) เพื่อประโยชนใ์นการปรบัโครงสรา้งหนีข้องบริษัท  
 (3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบริษัท
และผูถื้อหุน้โดยรวม 

√ เอกสารแนบ 5 

 1.2 มีอายแุน่นอน ซึ่ง  10 ปี นบัแต่วนัที่ออก warrant  (วนัที่ 5 พฤษภาคม 
2564) 

√ ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 1 หนา้ 2 

 1.3 ก าหนดราคา และอตัราการใชส้ิทธิไวอ้ย่างแน่นอน √ ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 1 หนา้ 2 

 1.4 มรีะยะเวลาใหแ้สดงความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ≥ 15 วนั 
ก่อนวนัใชส้ิทธิ3 

√ ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 2 หนา้ 9 

 
1
  ให้ระบุ  N/A หากเกณฑใ์นขอ้ใดไม่สามารถ apply กบักรณีของบริษทัได ้

2  วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ :  
((จ านวนหุ้นรองรับ warrant ท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี) + (จ านวนหุ้นรองรับ CD หรือ warrant ท่ีเสนอขาย 

  ในคร้ังอื่น* ซ่ึงไม่รวมหุน้ท่ีจดัไวร้องรับ ESOP-CD หรือ ESOP-warrant))    
                        (จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  ซ่ึงรวมจ านวนหุน้ท่ีจะออกใหม่อื่น 

ท่ีบริษทั จะเสนอขายควบคู่กบั warrant ในคร้ังน้ี) 
 * เฉพาะจ านวนหุ้นรองรับท่ี outstanding  อน่ึง หากในการประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อมีมติออก warrant ในคร้ังน้ี ผูถ้ือหุ้น

มีมติอนุมติัให้ออกหุ้นเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน หรือผูถ้ือหุ้นมีมติในวาระอ่ืนใดท่ี
อาจท าให้จ านวนหุ้นรองรับ outstanding ท่ีจะตอ้งน ามาค านวณเพ่ิมขึ้น เช่น การจ่ายเงินปันผลเกินกว่าท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นผลให้ตอ้งมีการ
ปรับสิทธิในหลกัทรัพยแ์ปลงสภาพท่ีเสนอขายในคร้ังอ่ืน  เป็นตน้  บริษทัตอ้งน าหุ้นรองรับท่ีอาจเพ่ิมขึ้นดงักล่าวมารวมค านวณดว้ย 

    ทั้งน้ี CD    = หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
            ESOP = การเสนอขายหลกัทรัพยแ์ก่กรรมการหรือพนกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
เก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน 
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หนา้ 3 จาก 9 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม

เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
ขอ้ 5.3.2 

 1.5 ก าหนดใหม้ีการใชส้ิทธิซือ้หุน้รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอายุ warrant √ ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 2 หนา้ 
14 ขอ้ 5.4.9 

2. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไดแ้สดงขอ้มลูอย่างนอ้ย ดงันี ้   
 2.1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบั warrant เช่น 
  - ราคาหรืออตัราที่คาดว่าจะเป็นราคาหรืออตัราการใชส้ิทธิ 
  - ระยะเวลาการใชส้ิทธิ  
 - วนัสิน้สดุของการใชส้ิทธิ  
 - เหตใุหต้อ้งออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการปรบัสิทธิ 
              - อ่ืน ๆ (ถา้มี) ระบุ ________ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 
 

เอกสารแนบ 2 

 2.2 ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ (dilution effect) หากมีการใชส้ิทธิครบถว้น  
โดยไดร้ะบุ 
  (1) price dilution4 
 (2) earning per share dilution5 หรือ control dilution6 

√ เอกสารแนบ 2 

 2.3 วิธีการจดัสรรwarrant  √ เอกสารแนบ 2 
 2.4  ขอ้มลูอื่นๆ (ถา้มี) ระบ ุ_________________________________ 
 

  

 
3
 ไม่รวมวนัใชสิ้ทธิ 

4
  Price dilution  = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 

     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  โดยราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี)   
                              จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
5  Earnings per share dilution  = Earning per share ก่อนเสนอขาย - Earning per share หลงัเสนอขาย 
        Earning per share ก่อนเสนอขาย 
 โดย  Earning per share ก่อนเสนอขาย   = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้น paid-up  
           Earnings per share หลงัเสนอขาย  = ก าไรสุทธิ / (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี) 
6
  Control dilution  =                          จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี     

            จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรับท่ีเสนอขายคร้ังน้ี 
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หนา้ 4 จาก 9 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม

เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
3. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและอำยุมติ   
 3.1 บริษัทไดร้บัมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหอ้อกหุน้รองรบัอย่างเพียงพอ   √ เอกสารแนบ 3 
 3.2 บริษัทไดเ้สนอขาย warrant แลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัที่ที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้มีมติ (ผูถื้อหุน้อนมุติัเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2564) 

√ เอกสารแนบ 3 

4. ข้อก ำหนดสิทธิของ warrant มีรายการอย่างนอ้ย ดงันี ้   
 4.1 รายละเอียดของ warrant โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 (1) อายขุอง warrant  ระบ_ุ_______ ปี 
 (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ 
 (3) อตัราการใชส้ิทธิ 
 (4) วิธีการใชส้ิทธิของ warrant เช่น ใชส้ิทธิไดท้กุวนัสดุทา้ยของ 
แต่ละไตรมาส  
              (5)  รายละเอียดส าคญัอื่น (ถา้มี) ระบ_ุ___________ 

 

√ 
√ 
√ 
√ 
 

ขอ้ก าหนดสิทธิ  
สว่นที่ 1 หนา้ 2 
สว่นที่ 1 หนา้ 2 
สว่นที่ 1 หนา้ 2 
สว่นที่ 1 หนา้ 3 

 4.2 เหต ุเงื่อนไข และกระบวนการในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดตาม 
warrant 

√ ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 13 หนา้ 26 

 4.3 ค่าเสียหายที่ผูถื้อ warrant จะไดร้บัในกรณีที่บริษัทไมส่ามารถจดัใหม้ี 
หุน้รองรบัได ้ซึ่งตอ้งไม่ต ่ากว่าสว่นต่างระหว่างราคาตลาดของหุน้ของบริษัทกบั 
ราคาใชส้ิทธิ 

√ ขอ้ก าหนดสิทธิ 
ขอ้ 7 หนา้ 24 

 4.4 มาตรการคุม้ครองผูถื้อ warrant  ซึ่งมีขอ้ก าหนดดงันี ้
 (1) กรณีมีขอ้ก าหนดใหบ้รษิัทสามารถเรียกใหผู้ถื้อ warrant ใชส้ิทธิ 
ก่อนก าหนด บรษิัทรบัรองว่า ขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
 (ก) มีความเป็นธรรม ชดัเจน และเหตแุห่งการเรียกใหใ้ชส้ิทธิ 
ก่อนก าหนดดงักล่าวตอ้งอา้งอิงเหตกุารณห์รือการกระท าที่ไม่อยู่ในอ านาจ
ควบคมุของบคุคลใด ๆ  
 (ข) ก าหนดใหบ้รษิัท ตอ้งเรียกใหม้ีการใชส้ิทธิเมื่อมีเหตกุารณ ์
ที่ก าหนดไว ้
 (ค) มีมาตรการที่เพียงพอซึ่งท าใหผู้ถื้อ warrant ในทอดต่อ ๆ ไป 
ทราบถึงขอ้ก าหนดดงักลา่ว 
 (2) ก าหนดเหตแุละเงื่อนไขในการปรบัสิทธิในกรณีดงัต่อไปนีพ้รอ้มกบั
ระบวุิธีการค านวณ 

 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 2 หนา้ 
17 ขอ้ 5.4.16 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 2 หนา้ 
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หนา้ 5 จาก 9 

 
Checklist 

ครบถ้วน 
ตำม

เกณฑ์1 

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
 (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง par value หุน้ของบรษิัท อนัเป็นผลมาจาก
การรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 
 (ข) เมื่อบรษิัทเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด7 
 (ค) เมื่อบรษิัทเสนอขาย CD หรือ warrant ในราคาที่ต  ่ากว่าราคา
ตลาด7 

 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหม่
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอตัราที่ระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิ 
 (ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) ที่ท าใหผ้ล
ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อ warrant จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
 กรณีการปรบัสิทธิตามขอ้ (ข) และ (ค) บริษัทไดร้ะบสุว่นลดจากราคา
ตลาด พรอ้มกบัวิธีการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอ้ก าหนดสิทธิ
แลว้ 
 ทัง้นี ้หากบรษิัทจะไม่ด าเนินการปรบัสิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณต์าม  
(ก)-(ฉ) บรษิัทไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานก่อนการเสนอขายแลว้ ตามหนงัสือ
ที่_________ ลงวนัที่ _____________________ 

17 – 24 ขอ้ 6 
 
 

 
7
  คือ การเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยมีราคาเสนอขายต ่ากว่าราคาตลาดเกิน 10% โดยมีวิธีการค านวณราคาเสนอขาย
และราคาตลาดตามหมายเหตุ 1  



6 

หนา้ 6 จาก 9 

 
 

Checklist 
ครบถ้วน 
ตำม
เกณฑ ์

เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ข้อ/หน้ำ) 
5. กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรเสนอขำย warrant   
 5.1 บริษัทระบไุวใ้นการเสนอขาย warrant ว่า จะปรบัสิทธิโดยวิธีใดวิธีหน่ึง
ดงันี ้
  (1) ปรบัราคาและอตัราการใชส้ิทธิ หรือ 
  (2) ปรบัราคาใชส้ิทธิ ควบคู่กบัการออก warrant ใหม่ทดแทนการปรบั
อตัราการใชส้ิทธิ 
  ทัง้นี ้หากบรษิัทตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม บรษิัทตอ้งยื่นมติที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้ที่อนมุติัใหอ้อกหุน้รองรบัการปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านกังาน 
ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบรษิัทไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

√ 
 

ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 2 หนา้ 
17 – 24 ขอ้ 6  
 
 

 5.2 บริษัทระบไุวใ้นการเสนอขาย warrant ว่าจะไม่ขยายอาย ุwarrant  
และไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใชส้ิทธิ เวน้แต่จะเป็นการปรบัสิทธิ
ตามที่ก าหนดในขอ้ 4.4 (2)  

√ 
 

ขอ้ก าหนดสิทธิ 
สว่นที่ 2 หนา้ 
27 ขอ้ 13.4  
 
 

 
 บรษิัทขอเรียนว่า บรษิัทรบัทราบและเขา้ใจเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบติัตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนเก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย warrant และหุน้รองรบัทุกประการ  ทัง้นี ้ในการแกไ้ข
เพิ่มเติมข้อก าหนดตาม warrant ภายหลังการเสนอขายบริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้ก าหนดสิทธิ และจะไม่ด าเนินการใหข้ัดหรือแยง้กับขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ดงักล่าว โดยบรษิัทจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหส้  านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม  และขอรบัรองว่าขอ้มูลที่ระบุไวใ้นรายการขา้งตน้และเอกสารที่แนบมาพรอ้ม checklist นี ้
ถกูตอ้งและตรงต่อความจรงิทกุประการ 
 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นายณรงค ์ธารีรตันาวิบลูย)์ 

ลงชื่อ  __________________________ 
          (นางสาวพิมพว์รรณ ธารีรตันาวิบลูย)์ 

ในฐานะกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท พรอ้มประทบัตราบริษัท (ถา้มี)  
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หมำยเหตุ 1 
กำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ หมายถึง การเสนอขายหลกัทรพัยใ์นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้  
  1. การเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขายหุน้ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 
ใหม้ีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
  2. การเสนอขาย warrant ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหม้ีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
  3. การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต ่า หมายถึง การเสนอขาย CD  
โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหม้ีสว่นลดจากราคาตลาดเกินกว่า 10% 
 
1. กำรค ำนวณรำคำเสนอขำย 

1.1 กรณีเสนอขายหุน้ ใหใ้ชร้าคาเสนอขายต่อผูล้งทนุ 
1.2 กรณีเสนอขาย warrant ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ 

  1.3  กรณีเสนอขายหุน้ควบคู่ไปกบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ ใหค้  านวณดงันี ้
((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx))  
                        Qs +  Qx 

  ทัง้นี ้โดยที่ 
  Ps   =  ราคาเสนอขายหุน้ 
  Qs  =  จ านวนหุน้ที่เสนอขายควบคู่ไปกบั warrant 
  Pw =  ราคาเสนอขาย warrant 
  Qw =  จ านวน warrant ที่เสนอขายควบคู่ไปกบัหุน้ 
  Ep  =  ราคาใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ตาม warrant 
  Qx  =  จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัจากการใชส้ิทธิที่จะซือ้หุน้ตาม Qw 
 1.4 กรณีเสนอขาย CD ใหใ้ชร้าคาเสนอขาย CD หารดว้ยอตัราแปลงสภาพ 
 
2. กำรค ำนวณรำคำตลำด ใหใ้ชร้าคาหนึ่งราคาใดดงัต่อไปนี ้  
  2.1 รำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักของหุน้ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั  
แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขาย 
   (1) ราคาที่น ามาถวัเฉลี่ยสามารถใชร้าคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้ 
ในแต่ละวนัก็ได ้
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  (2) วันก ำหนดรำคำเสนอขำย ใหเ้ป็นวนัใดวนัหนึ่งดงัต่อไปนี ้
  (ก) วนัที่คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุติัใหบ้ริษัทเสนอขาย 
warrant และหุน้รองรบัในราคาต ่า  

 (ข) วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุติัใหบ้รษิัทเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
  (ค) วนัแรกที่เสนอขายต่อผูล้งทนุ 
  (ง) วนัที่ผูล้งทนุมีสิทธิซือ้หุน้ตาม warrant    
   ทัง้นี ้หากไม่ใชร้าคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุน้ตลาดตามขอ้ 2.1 ใหร้ะบคุวามเหมาะสมและ
เหตผุลของการไม่เลือกใชร้าคาตลาดดงักลา่วใหช้ดัเจนดว้ย 
 2.2 ราคาที่ก าหนดโดยผ่านการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับความตอ้งการซือ้และความตอ้งการขายหุน้ที่
ออกใหม่ของบรษิัท เช่น การส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(book building) เป็นตน้  
  2.3  ราคายติุธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีรายชื่อที่ส  านกังานใหค้วามเห็นชอบ  
ทัง้นี ้ใหเ้ปิดเผยสมมติฐานส าคญัที่ใชป้ระกอบการค านวณราคาตลาดใหเ้พียงพอและชดัเจนดว้ย 
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เอกสำรทีต่้องจัดส่งพร้อมกับ checklist กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น (“warrant”) 
และหุ้นที่ออกใหมเ่พ่ือรองรับwarrant (“หุน้รองรับ”)  ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

 
เอกสำรทีต่้องจัดส่งพร้อมกับ checklist มี/ไม่มี หมายเหต ุ

1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั -ม-ี เอกสารแนบ 1 
2. หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ที่ขออนมุติัใหอ้อกและเสนอขาย 

warrant และหุน้รองรบั 
-ม-ี เอกสารแนบ 2 

 
3. มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่อนมุติัใหอ้อกและเสนอขาย warrant  
 และหุน้รองรบั 

-ม-ี เอกสารแนบ 3 

4. ขอ้ก าหนดสิทธิ warrant -ม-ี เอกสารแนบ 4 
5. รายละเอียดการค านวณจ านวนหุน้รองรบั -ม-ี เอกสารแนบ 5 
6. รายละเอียดการค านวณ dilution effect -ม-ี เอกสารแนบ 5 
7. หนงัสือส านกังานแจง้การผ่อนผนัการออก warrant ในสดัสว่น 
 ที่มากกว่า 50% (ถา้มี) 

-ไม่มี- 
 

 

8. หนงัสือส านกังานแจง้การผ่อนผนัใหบ้ริษัทไม่ตอ้งด าเนินการ 
 ปรบัสิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณต์ามที่ประกาศก าหนด (ถา้มี) 

-ไม่มี- 
 

 

 
หมายเหต ุ   
(1) เอกสารขา้งตน้ตอ้งใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทเป็นผูล้งนามรบัรองความถกูตอ้งของ 
เอกสารทุกหนา้ พรอ้มประทบัตราบรษิัท (ถา้มี) 
(2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหุน้รองรบั ใหร้ายงานผลการขายภายใน 15 วนันบัแต่ 
วนัปิดการเสนอขาย (มาตรา 64 แห่ง พรบ.หลกัทรพัย ์และประกาศว่าดว้ยการยกเวน้การย่ืนแบบ filing) 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=27&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
http://www.sec.or.th/laws_notification/file_dw_th/secact_codify.pdf
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_search.php?chk_frm=1&ref_id=72&cat_id=24&topic_desc=การออกและเสนอขายหลักทรัพย์


หนา้ 1 จาก 2 

 

เอกสารแนบการค านวณหุ้นรองรับ และ Dilution Effect 
 
1.รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

จ านวนหุน้ที่รองรบั AIE-W2 ที่เสนอขายในครัง้นี ้ =   1,046,458,386 หุน้ 
อตัราการใชสิ้ทธิ =   1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั 
จ านวนหุน้สามญัที่ช าระแลว้ ณ วนัประชุมผูถ้ือหุน้ที่อนุมตัิ AIE-W2 =   5,232,291,928 หุน้ 
สดัส่วนหุน้รบัรอง =   1,046,458,386 
 5,232,291,928 
 =   20.00% 
 
2.ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน
คร้ังนี ้

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้จากการออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดงัต่อไปนี ้

- กรณีที่ 1 ผูถ้ือหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทัง้จ านวน 1,046,458,386 หน่วย และ

ไม่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถ้ือหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 

- กรณีที่ 2 ผูถ้ือหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถ้ือหุน้เดิมใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทัง้จ านวน 1,046,458,386 หน่วย 
 

 
2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดังนี้ 

- กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ทั้งจ านวน 

1,046,458,386 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถ้ือหุน้เดิมใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 

- กรณีที่ 2 ผูถ้ือหุน้เดิมไม่ใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถ้ือหุน้เดิมใช้

สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AIE-W2 ทัง้จ านวน 1,046,458,386 หน่วย จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วน

แบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถ้ือหุน้เดิม (Control Dilution) ลดลงรอ้ยละ 16.67 โดยมีรายละเอียด

การค านวณดงันี ้

Control Dilution =                จ านวนหุน้ที่รองรบั AIE-W2 
(จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ + หุน้รองรบั AIE-W2) 

 
                                                      =               1,046,458,386   

(5,232,291,928 + 1,046,458,386) 
 

=                         16.67% 
 

X 100 
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2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณีดังนี้ 

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 
เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ AIE-W2 ที่เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุน้ ต ่ากว่าราคา

ตลาดที่ 0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งค านวณจากราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 15 วนัท าการต่อเนื่องก่อนวนัประชุมคณะกรรมการ

บริษัท จะท าให้เกิดผลกระทบต่อการลดลงของราคา (Price Dilution) ลดลงรอ้ยละ 12.28 โดยมี

รายละเอียดค านวณดงันี ้

 

Price Dilution      =    (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) 
                      ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยราคาหลงัการเสนอขาย 
 = (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการใชสิ้ทธิ) 
                              จ านวนหุน้ที่ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขายครัง้นี ้

 
= (0.95 x 5,232,291,928) + (0.25 x 1,046,458,386)      = 0.83333 

                                             5,232,291,928 + 1,046,458,386 
 

ดงันัน้การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  = 0.95000 – 0.83333  =  12.28% 

                                                                                            0.95000 

 
2.3 ด้านการลดลงของก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการค านวณในแต่ละกรณี
ดังนี ้

- กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2  
  - บริษัทมีก าไร (Earning) จ านวน 488,517,125 บาท จากก าไรสทุธิของบริษัทส าหรบัปี 2563 

  - EPS ก่อนเสนอขายเท่ากับ 0.093365 บาทต่อหุน้ (Earning หารดว้ยจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแล้ว

จ านวน 5,232,291,928 หุน้) โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

EPS Dilution      =  (EPS ก่อนการเสนอขาย – EPS หลงัการเสนอขาย) 
                      EPS ก่อนการเสนอขาย 

                                                               =      0.093365 – 0.07780        =  16.67% 
                                                                0.093365 

โดยท่ี  EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / หุน้เดิม เท่ากบั 0.093365 บาทต่อหุน้ 

   EPS หลงัเสนอขาย = ก าไรสทุธิ / (หุน้เดิม +หุน้รองรบั AIE-W2) เท่ากบั 0.07780 บาทต่อหุน้ 
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