- สรุ ปข้อสนเทศ ลักษณะ เงือ่ นไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AIE-W2)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

1,046,436,734 หน่วย

จานวนหุ้นทีร่ องรับการใช้สิทธิ

1,046,436,734 หุน้

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อัตราส่วนการจัดสรรที่ 5 หุน้ สามัญเดิม (มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (par value) หุน้ ละ
0.25 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ (5:1) โดยบริษัทกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริษัทที่มีสิทธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญ ในวันที่ 16
เมษายน 2564 (Record date)
ในการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าว หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่เต็มจานวน 1 หน่วยจากการ
คานวณ ให้ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิง้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี ้ ภายหลัง
จากการคานวณสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ใน
กรณีท่มี ีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี หลือจากการจัดสรรทัง้ หมด บริษัทจะ
ดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทัง้ หมด (ถ้ามี)

ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
จานวนใบสาคัญแสดง
ชื่อ
สิทธิ
1. กลุ่มธารีรตั นาวิบลู ย์
762,494,653
1. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)*
646,419,897
2. นายนพพล ธารีรตั นาวิบลู ย์
60,461,680
3. นายธนิตย์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
19,119,091
4. นางโสภา ธารีรตั นาวิบลู ย์
9,700,552
5. นายณรงค์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
5,957,555
6. นายโกวิท ธารีรตั นาวิบลู ย์
5,040,000
7. นายอนุรกั ษ์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
4,848,000
8. นางอุษณา ธารีรตั นาวิบลู ย์
4,225,158
9. น.ส.พิมพ์วรรณ ธารีรตั นาวิบลู ย์
1,600,000
10. นางผกาพรรณ เศวตโกมลนันท์
1,200,000
11. นายรณชิต เศวตโกมลนันท์
880,000
12. น.ส.ธาราวรรณ เศวตโกมลนันท์
800,000
13. นายภาคภูมิ ธารีรตั นาวิบลู ย์
699,920
14. นายพงศภัค ธารีรตั นาวิบลู ย์
698,000
15. นายลา้ ธารีรตั นาวิบลู ย์
328,000
16. น.ส.รติมา ธารีรตั นาวิบลู ย์
211,200

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่
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ร้อยละของใบสาคัญแสดงสิทธิทยี่ ื่น
จดทะเบียนในครั้งนี้
72.87
61.77
5.78
1.83
0.93
0.57
0.48
0.46
0.40
0.15
0.11
0.08
0.08
0.07
0.07
0.03
0.02

17. นายณุกร ธารีรตั นาวิบลู ย์
18. น.ส.หทัยรัตน์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
19. น.ส.เจนจิรา ธารีรตั นาวิบลู ย์
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
3. นายศิรประเสริฐ จีระพรประภา
4. กลุ่มเทพผดุงพร
1.นายอภิศกั ดิ์ เทพผดุงพร
2.นายธีติพนั ธ์ เทพผดุงพร
3.น.ส.นันทินี เทพผดุงพร
5.กลุ่มจึงธนสมบูรณ์
1.นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
2.นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์
3.น.ส.มธุชา จึงธนสมบูรณ์
4.น.ส.วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์
6. กลุ่มไกรวิญญ์
1.นายณพป์ ไกรวิญญ์
2.น.ส.ณิสสา ไกรวิญญ์
7. นายสุรชัย ขยันงาน
8. นายสมศักดิ์ หิรญ
ั วรวัฒน์
9. นายเอกชัย พวงเพ็ชร์
10. นายจิตรเจริญ อินทรสุข

รวมผู้ถือ AIE-W2 10 รายแรก
อื่นๆ
รวมผู้ถือ AIE-W2 ทัง้ หมด

197,600
98,000
10,000
17,738,065
11,999,900
11,320,000
10,820,000
400,000
100,000
10,240,000
10,000,000
100,000
80,000
60,000
6,337,300
5,197,300
1,140,000
6,284,460
4,000,000
3,200,000
2,920,180
836,534,558
209,902,176
1,046,436,734

0.02
<0.01
<0.01
1.70
1.15
1.08
1.03
0.04
<0.01
0.98
0.96
<0.01
<0.01
<0.01
0.61
0.50
0.11
0.60
0.38
0.31
0.28
79.94
20.06
100.00

หมายเหตุ : การจัดกลุ่มดังกล่าวเป็ นการจัดกลุ่มตามนามสกุลเพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูลเท่านัน้ โดยมิใช่การจัดกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
ลัก ษณะความสัม พั น ธ์ หรือ พฤติ ก รรมที่ เข้า ลัก ษณะเป็ น การกระท าร่ว มกับ บุค คลอื่ น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.7/2552 เรื่องการกาหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะการกระทาร่วมกับ
บุคคลอื่น และการปฏิบตั ิตามมาตรา 246 และมาตรา 247
: * แสดงรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564ดังต่อไปนี ้
ชื่อ
จานวนหุ้น
ร้อยละของหุ้น
1. นายณรงค์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
596,228,892
21.29
2. นายนพพล ธารีรตั นาวิบลู ย์
499,793,540
17.85
3. นายธนิตย์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
192,816,064
6.89
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
76,052,222
2.72
5. นายโกวิท ธารีรตั นาวิบลู ย์
72,000,000
2.57
6. นายอนุรกั ษ์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
50,400,000
1.80
7.นางอุษณา ธารีรตั นาวิบลู ย์
43,609,524
1.56
8. นายบุญไชย ตันชัชวาล
38,050,000
1.36
9. นายณัฐกิตติ์ ธารีรตั นาวิบลู ย์
37,081,810
1.32
10.นางนวลจันทร์ จึงสาราญพงศ์
34,545,200
1.23
รวม (Total)
1,640,577,252
58.59
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การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

1. ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ รองรับของบริษัทได้ 3
ครัง้ คือ วันที่ 31 มีนาคม 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 และวันที่ 4 พฤษภาคม
2566 ("วันกาหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ แรกคือวันที่ 31
มีนาคม 2565 และวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้ายคือวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ
มี อ ายุ ค รบ 2 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่ 4
พฤษภาคม 2566 โดยหากวันกาหนดการใช้สิทธิและวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้ายไม่ตรงกับวันทาการ ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิและวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ายขึน้ มาเป็ น วันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิเดิม
ซึ่ ง วั น ก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั้ง สุ ด ท้ า ย (วั น ที่ 4 พฤษภาคม 2566) ตรงกั บ
วันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็ นวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันถัดไปนับจากวันใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ท่ีบ ริษั ท ออกครัง้ นี ้ไม่มี ข้อกาหนดให้บริษัท สามารถ
เรียกให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กาหนดตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
2. ในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ตี นถืออยู่ทงั้ หมดหรือบางส่วนก็ได้
สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี หลือ และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้
สุดท้าย บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ท่จี ะใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวและให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ
3. ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
3.1 การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ แต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้าย)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ ประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ (“ความจานงในการใช้สิทธิ”) ตามวิธีการและขัน้ ตอน
การใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน
ทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อกาหนดสิทธิของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิในการที่
จะใช้ สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท บริ ษั ท จะแจ้ ง ข่ า วและ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชี
ธนาคารเพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัท
จะแต่ ง ตั้ง ให้เป็ น ตัว แทนรับ แจ้ง ความจ านงในการใช้สิท ธิ (ถ้า มี ) และ
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สถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการก่อนวันเริ่ม
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้
3.2 การแจ้งความจานงในการใช้สิทธิการซือ้ หุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจานงตามวิธีการและขัน้ ตอนการ
ใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน
ก่อนวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจานงใน
การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)
ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกาหนดวันใช้สิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซือ้ และใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วันทาการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
เพื่ อ พัก การโอนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ค รั้งสุด ท้า ย พร้อ มทั้งส่ ง จดหมาย
ลงทะเบี ย นถึ ง ผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ตามรายชื่ อ ที่ ป รากฏในสมุ ด
ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอน
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ค รั้ง สุด ท้า ย ทั้ง นี ้ บริษั ท จะปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ สุดท้ายเป็ น
เวลา 21 วันก่อนวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์จะทา
การขึน้ เครื่องหมายห้ามการซือ้ ขาย (SP) เพื่อห้ามการซือ้ ขายใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ล่ ว งหน้ า 2 วั น ท าการก่ อ นวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย น หรื อ ตาม
ระยะเวลาอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จะกาหนดสาหรับการขึน้ เครื่องหมาย
ห้ามการซือ้ ขายชั่วคราว (SP) เพื่อห้ามการซือ้ ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณี ท่ี วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ เพื่ อ พัก การโอน
ใบสาคัญ แสดงสิทธิไม่ใช่วันทาการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันปิ ด
สมุดทะเบีย นเป็ นวัน ท าการก่ อนหน้า วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ยนดังกล่ าว ทั้งนี ้
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะพักการซือ้ ขายจนถึงวันกาหนดใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/
หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้
1.เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว
ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่เ ผยแพร่ผ่าน
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ระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างช้าก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
(1)
ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

[ Par1]
[ Par0]

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

โดยที่ Pr ice1
Pr ice 0
Ratio1
Ratio 0
Par1
Par 0

[ Par0]
[ Par1]

คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คืออัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
คืออัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
คือมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

2.เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) และ/หรือ ต่อประชาชนทั่วไป
และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจากัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่” ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้
สามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะ
ไม่ได้รบั สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับกรณี ท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อ มูล ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ อย่ า งช้า ก่ อ นเวลา 09.00 น. ของวัน ที่ ก ารปรั บ สิ ท ธิ มี ผลบัง คับ ใช้ (หรื อ วัน ขึ น้
เครื่องหมาย)
ในการนี ้ "ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่" คานวณได้จากจานวนเงินทัง้ หมดที่บริษัทจะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญ
ที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ทงั้ หมด
อนึ่ง ในกรณี ท่ีมีการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุ้น
ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ท่ีการเสนอขาย
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้
สามัญของบริษัท" มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
"ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท" ได้กาหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซือ้ ขายหุน้ สามัญของบริษัททัง้ หมดในแต่ละวันหารด้วย
จานวนหุน้ สามัญของบริษัทที่มีการซือ้ ขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทาการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคานวณ
“วันที่ ใช้ในการคานวณ” หมายถึงวัน แรกที่ ผู้ซือ้ หุ้น สามัญ จะไม่ได้รับสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญ ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ ตลาด
หลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XR) สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอ
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ขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (แล้วแต่กรณี)
ในกรณี ท่ีไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ของบริษัท ” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซือ้ ขายในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจะดาเนินการกาหนดให้ใช้ราคายุติธรรมของหุน้ สามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคานวณแทน
“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
(1)

ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

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

อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคานวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

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

โดยที่ Pr ice1

คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Pr ice 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio1 คืออัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คืออัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัท
A
คือจานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณี การเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
และ/หรื อ วัน ก่ อ นวัน แรกของการเสนอขายหุ้น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ก รณี ก ารเสนอหุ้น สามัญ ให้แ ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลในวงจากัด แล้วแต่กรณี
B
คือจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
BX
คือจานวนเงินที่จะได้รบั ทั้งสิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์ นั้น (ถ้ามี) ทั้งจาก
การเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจากัด (แล้วแต่กรณี)
3.เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจากัด
โดยที่หลักทรัพย์นนั้ มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (“หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมี
สิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ หรือ ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ (TSR) โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อ
หุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท”
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการซื ้ อ
หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญหรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
ขึน้ เครื่องหมาย XW) สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (Right Issue) โดยไม่คิดมูลค่า และ/หรือ วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้
สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในการซือ้ หลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้
สามัญ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่
หน้าที่ 6 จาก 10

ใดๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
และ/หรือ กรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือ วันแรกที่ผซู้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิใน
การซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XT สาหรับกรณีท่ีบริษัทมีการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้
หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)) ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างช้าก่อน
เวลา 09.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมาย)
“ราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คานวณได้จากจานวนเงินที่บริษัทจะได้รบั จากการขายหลักทรัพย์ท่ีให้
สิทธิท่จี ะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์นนั้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รบั จากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญ หรือใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ นัน้ หารด้วยจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ ที่ตอ้ งออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
นัน้
อนึ่ง ในกรณี ท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซือ้ หุ้น
ดังกล่าวด้วยกัน ให้นาราคาเสนอขายทุกราคามาคานวณราคาสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณี ท่ีการเสนอขาย
ดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ตอ้ งจองซือ้ ด้วยกัน ให้นาเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้
สามัญของบริษัท" มาคานวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้
"ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท" มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2 ข้างต้น
“วันที่ใช้ในการคานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิ ทธิในการจองซือ้ หลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลง
สภาพเปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญหรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
(Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ หรือให้สิทธิในการ
ซือ้ หุน้ สามัญสาหรับกรณีท่เี ป็ นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีท่ีเป็ นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/
หรือ วันแรกที่ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (วันแรกที่ ตลาดหลักทรัพย์ขึน้
เครื่องหมาย XT สาหรับกรณีท่บี ริษัทมีการออกใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)) (แล้วแต่กรณี)
(1)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

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

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

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

โดยที่ Pr ice1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Pr ice 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio1 คืออัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คืออัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัท
A
คือจานวนหุ้นสามัญ ที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไ ด้รบั จัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ (Record date) เพื่อสิทธิ ในการจองซือ้ หลักทรัพ ย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสิทธิ ท่ีจะแปลง
สภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้ หรือให้สิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/
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B

BX

หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ท่ีมี สิทธิท่ีจะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็ นหุน้
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ กรณี เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณี เสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจากัด และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการให้สิทธิให้สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ (แล้วแต่กรณี)
คือจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิท่ีจะแปลงสภาพหรือ
เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และ/หรือ
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด หรือให้สิทธิให้สิทธิในการซือ้
หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
คือจานวนเงินที่จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิท่จี ะแปลง
สภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ สาหรับการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด รวมกับเงินที่
จะได้รบั จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็ นหุน้ สามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญ หรือ
ให้สิทธิให้สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

4.เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้
สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มีสิทธิรบั หุน้ ปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพ ย์ขึน้
เครื่องหมาย XD) ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างช้าก่อนเวลา 09.00 น.
ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมาย)
(1)
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

[ A]
[ A + B]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

[ A + B]
[ A]

โดยที่ Pr ice1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Pr ice 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A
คือจานวนหุน้ สามัญที่ได้เรียกชาระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกาหนดรายชื่อ (Record Date) หรือวัน
ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับหุน้ ปั นผล (แล้วแต่กรณี)
B
คือจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุน้ สามัญปั นผล
5.เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวด
ปี บญ
ั ชีท่จี ่ายเงินปั นผล] หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่มี
สิทธิรบั เงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้ เครื่องหมาย XD) โดยบริษัทจะพิจารณาปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปั นผลทัง้ ปี โดย
จะไม่มีการพิจารณาปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล แต่จะดาเนินการปรับสิทธิครัง้ เดียวตอนจ่ายเงินปั นผลประจาปี
อย่างไรก็ดี หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการจ่ายเงินปั นผลทัง้ ปี นนั้ ถือว่าบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลเกินอัตราที่กาหนด บริษัท
หน้าที่ 8 จาก 10

จะพิจารณาปรับสิทธิทนั ทีเมื่อมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในแต่ละครัง้ ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างช้าก่อนเวลา 09.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมาย)
ทัง้ นี ้ อัตราร้อยละของเงินปั นผลที่จ่ ายให้กับผูถ้ ือหุน้ คานวณโดยนาเงินปั นผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดาเนินงานในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท [งบตรวจสอบงวดปี บัญชีท่ีจ่ายเงินปั นผล] หลังจากหักเงิน
สารองตามกฎหมาย ของผลการดาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปั นผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงิน
ปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่าวด้วย
วันที่ใช้ในการคานวณ หมายถึง วันแรกที่ผซู้ ือ้ หุน้ สามัญจะไม่ได้รบั สิทธิในเงินปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขนึ ้ เครื่องหมาย XD)
(1)
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Pr ice1 = Pr ice0 

(2)

[ MP − ( D − R)]
[ MP]

อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคานวณดังนี ้
Ratio1 = Ratio0 

[ MP]
[ MP − ( D − R)]

โดยที่ Pr ice1 คือราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Pr ice 0 คือราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio1 คืออัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คืออัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP
คือราคาตลาดของหุน้ สามัญของบริษัท
D
คือเงินปั นผลต่อหุน้ ที่จ่ายจริงแก่ผถู้ ือหุน้
R
คือเงินปั นผลต่อหุน้ ที่คานวณได้หากจ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษั ท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วล่าสุด) หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมาย หารด้วยจานวนหุ้น
ทัง้ หมดที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล
6.ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์อนั ทาให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อนั พึงได้ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ี
ไม่ได้กาหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทว่าจะมีการพิจารณาดังต่อไปนีห้ รือไม่ ซึ่งจะเป็ นการ
พิจารณาเพื่อกาหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจานวนหน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็ นธรรม โดยไม่ทาให้สิทธิของผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการ
พิจารณานัน้ เป็ นที่สดุ ทัง้ นี ้ บริษัทจะแจ้งข่าวการปรับสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างช้าก่อนเวลา 09.00
น. ของวันที่ทาการปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ (หรือวันขึน้ เครื่องหมาย) และบริษัทจะแจ้งเป็ นหนังสือให้สานักงาน ก.ล.ต. และนาย
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว รวมทัง้ จัดส่งข้ อกาหนดสิทธิฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว
ภายในระยะเวลา 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่มีเหตุให้ตอ้ งดาเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดงั กล่าว
7.การคานวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็ นอิสระต่อกัน และจะคานวณการเปลี่ยนแปลง
ตามลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีท่มี ีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึน้ พร้อมกันให้คานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลาดับดังนี ้ คือ ข้อ 1
ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 6 โดยในแต่ละลาดับครัง้ ที่มีการคานวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตรา
การใช้สิทธิเป็ นทศนิยม 5 ตาแหน่ง (ไม่ตอ้ งปั ดเลขทศนิยมตาแหน่งที่ 5 และทศนิยมตัง้ แต่ตาแหน่งที่ 6 ให้ตดั ทิง้ ทัง้ หมด)
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8.การคานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทาให้ราคาการ
ใช้สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้น แต่กรณี การรวมหุ้น สาหรับการคานวณจานวนเงินจากการใช้สิทธิ จะ
คานวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ (จานวนหุน้ สามัญคานวณ
ได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่แี สดงความจานงการใช้สิทธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ น
เศษหุน้ ให้ตดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็ นผลทาให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ท่คี านวณตามสูตรมีราคาต่ากว่ามูลค่าที่ตรา
ไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น ให้ใช้มูลค่าที่ต ราไว้ของหุ้นสามัญ ของบริ ษั ทเป็ นราคาใช้สิทธิ ใหม่ เว้นแต่กรณี ท่ี
กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น สาหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อตั ราการใช้สิทธิท่คี านวณได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เช่นเดิม
9.บริษัทอาจทาการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบั การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
10.การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 และ/หรือ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 9 บริษัทจะดาเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบทันทีผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งเป็ นหนังสือต่อ
สานักงาน กลต. และนายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกาหนดสิทธิท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอเป็ นหนังสือจากผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ และจะจัด
ให้มีการเก็บรักษาสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติม ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สานักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความ
จานงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสาเนาข้อกาหนดสิทธิท่แี ก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลา
ทาการของสถานที่ดงั กล่าว
ระยะเวลาห้ามจาหน่ายหุ้น (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ทีป่ รึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด

จัดทาโดย

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้อง และครบถ้วนทุกประการ
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จากัด (มหาชน)

ประทับตราสาคัญบริษัท
(นายณรงค์ ธารีรตั นาวิบลู ย์)

(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรตั นาวิบลู ย์)

กรรมการ

กรรมการ
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