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รายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้

ของ บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี ่จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ประเภทหลกัทรพัย ์               

ทีเ่สนอขาย 

ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิ่มทุนทีโ่อนสทิธไิดข้องบรษัิท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 

(“ใบแสดงสทิธ”ิ หรอื “TSR”) 

ชนดิของใบแสดงสทิธ ิ ชนดิระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได ้

จ านวนใบแสดงสทิธทิีอ่อก

และเสนอขาย 

ไมเ่กนิ 381,149,916 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัเพิม่ทนุที่

จดัสรรไวเ้พือ่รองรบัการใช้

สทิธติามใบแสดงสทิธ ิ

ไมเ่กนิ 381,149,916 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

คดิเป็นจ านวนทนุจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 381,149,916 บาท 

หุน้รองรบัใบแสดงสทิธทิี่

ไมไ่ดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ 

ในกรณีทีม่หีุน้สามัญเพิม่ทุนเหลอืจากการใชส้ทิธติาม TSR บรษัิทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนสว่นที่

เหลอือยู่ดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ในวันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บ 
TSR ในวันที ่21 สงิหาคม 2562  (“วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บ TSR”) ไม่รวมผูถ้อื TSR ที่

ซือ้ TSR ในตลาดรอง (“ผูถ้ือหุน้เดมิ”) และไดแ้สดงความจ านงในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บรษัิทฯ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้เดมิมสีทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทนุเกนิสทิธโิดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูใ้ชส้ทิธจิองซือ้หุน้

เพิม่ทนุตาม TSR ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้เพิม่ทนุเกนิสทิธจิะไดรั้บการจัดสรรหุน้เพิม่ทนุสว่นทีเ่กนิสทิธิ

ก็ต่อเมือ่บรษัิทฯ ไดจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อื TSR ทีไ่ดจ้องซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสทิธ ิ

TSR ครบถว้นทัง้หมดแลว้ 

ทัง้นี้ ในกรณีทีหุ่น้สามัญเพิม่ทนุสว่นทีเ่หลอืมจี านวนนอ้ยกวา่จ านวนทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจอง เกนิสทิธริวมกัน 
บรษัิทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนสว่นทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีแ่สดง ความจ านงในการจองซือ้หุน้

เกนิสทิธแิละช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้เพิม่ทนุครบจ านวน ภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทฯ ก าหนดตามสัดสว่น
การถอืหุน้ ณ วันก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ทีม่สีทิธไิดรั้บ TSR (Pro rata basis) จนกวา่จะครบจ านวนของ

หุน้สามัญเพิม่ทนุทัง้หมด ทีเ่หลอือยู ่อยา่งไรก็ตาม หากมหีุน้สามัญเพิม่ทนุเหลอืจากการจัดสรรในครัง้นี ้

แลว้ บรษัิทฯ จะเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาวา่จะด าเนนิการตอ่ไปอยา่งไรในภายหลงั 

การจดัสรร จัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) โดยคดิอตัราสว่นการจัดสรร

เทา่กบั 5 หุน้สามัญเดมิ ตอ่ 1 หน่วย TSR ในกรณีทีม่เีศษของหน่วย TSR จากการค านวณใหปั้ดเศษทิง้ 

ทัง้นี ้ใบแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ จะออกในรูปของระบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) เทา่นัน้ โดยผูถ้อื

หุน้ทีไ่ดรั้บจัดสรรจะสามารถด าเนนิการไดเ้ป็น 2 กรณี 

1. ผูถ้ือหุน้ทีไ่ดรั้บการจัดสรรใบแสดงสทิธทิีม่บีัญชซีือ้ขายหลักทรัพยอ์ยู่แลว้ นายทะเบยีนใบแสดง
สทิธขิองบรษัิทฯ คอื บรษัิท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) 

จะออกใบแสดงสทิธใินชือ่ของบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัดเพือ่ผูฝ้าก และ ศนูย์
รับฝากหลักทรัพย ์จะบันทกึยอดบัญชจี านวนใบแสดงสทิธทิีบ่รษัิทหลักทรัพยนั์น้ฝากใบแสดงสทิธอิยู ่

ในขณะเดยีวกนั บรษัิทหลกัทรัพยนั์น้ก็จะบนัทกึยอดบญัชจี านวนใบแสดงสทิธผิูจ้องซือ้ฝากไว ้และออก

หลกัฐานการรับฝากใหแ้กผู่ไ้ดรั้บสทิธกิารซือ้ใบแสดงสทิธ ิ

2. ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดรั้บจัดสรรใบแสดงสทิธทิีไ่มม่บีัญชซีือ้ขายหลกัทรัพย ์ตอ้งฝากใบแสดงสทิธไิวใ้นบัญชี

ของบรษัิทผูอ้อกหลักทรัพย ์สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ โดยศนูยรั์บฝากหลักทรัพยจ์ะบันทกึยอด
บญัชจี านวนใบแสดงสทิธทิีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากไวใ้นบัญชขีองบรษัิทสมาชกิเลขที ่600 และจะออก

หลกัฐานการรับฝากใบแสดงสทิธใิหแ้กผู่ไ้ดรั้บสทิธใินการซือ้ใบแสดงสทิธ ิ

ราคาเสนอขายใบแสดงสทิธ ิ

ตอ่หนว่ย 

จัดสรรใหโ้ดยไมค่ดิมลูคา่ 

อตัราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ตอ่หุน้สามัญเพิม่ทนุ 1 หุน้ 

อายขุองใบแสดงสทิธ ิ ไม่เกนิ 2 เดอืนนับแต่วันทีอ่อกใบแสดงสทิธทิัง้นี้ ภายหลังการออกใบแสดงสทิธ ิบรษัิทฯ จะไม่ขยาย

อายขุองใบแสดงสทิธ ิ

ราคาการใชส้ทิธ ิ
บรษัิทฯ ยังมไิดก้ าหนดเป็นราคาใชส้ทิธเิป็นราคาตายตวั แตก่ าหนดเป็นวธิกีารค านวณโดย “ราคาการใช ้

สทิธ”ิ จะเท่ากับหรือไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของราคาตลาด ทัง้นี้ “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถัวเฉลีย่
ถว่งน ้าหนักของหุน้ของบรษัิทฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลังไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัท าการตดิตอ่กนั แตไ่ม่
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เกนิ 15 วันท าการตดิต่อกัน ก่อนวันทีค่ณะกรรมการบริหารจะก าหนด ซึง่ตอ้งเป็นวันก่อนวันก าหนด

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธไิดรั้บ TSR ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วันท าการ ซึง่บรษัิทฯ จะแจง้ขอ้มูลราคาการใช ้

สทิธทิีค่ านวณไดด้งักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไปโดยการประกาศผา่นตลาดหลกัทรัพยฯ์  

วนัใชส้ทิธ ิ จะก าหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบรหิาร หรือ บุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารมี

อ านาจ โดยมรีะยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วันในการแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิทัง้นี้ หากผูถ้อืใบแสดง

สทิธไิมใ่ชส้ทิธ ิภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิใบแสดงสทิธดิงักลา่วจะสิน้ผลลงทนัท ีโดย

ผูถ้อืใบแสดงสทิธจิะไมส่ามารถจองซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุได ้

วนัทีอ่อกใบแสดงสทิธ ิ บรษัิทฯ จะก าหนดภายหลงัและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

สทิธไิดร้บัใบแสดงสทิธ ิ

21 สงิหาคม 2562  

ตลาดรองของใบแสดงสทิธ ิ บรษัิทฯ จะน าใบแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิ 

จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ 

บรษัิทฯ จะน าหุน้สามัญทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธไิปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

นายทะเบยีนใบแสดงสทิธ ิและ
หุน้สามญัทีเ่กดิจาก การใช้

สทิธแิปลงสภาพ 

บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

สถานทีต่ดิตอ่ใชส้ทิธ ิ บรษัิทฯ จะก าหนดภายหลงัและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิ บรษัิทฯ จะก าหนดภายหลงัและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

วนัสิน้สดุการใชส้ทิธ ิ บรษัิทฯ จะก าหนดภายหลงัและแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบตอ่ไป 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร มอี านาจใน
การพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการออก TSR และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเพือ่

รองรับการใชส้ทิธติาม TSR ดังกลา่ว ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพยีง (1) การก าหนดระยะเวลาการออกและ

การใชส้ทิธติาม TSR วนัเวลาจองซือ้และช าระคา่หุน้ รวมถงึ เงือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ดงักลา่ว และ (2) เจรจา ท าความตกลง และลงนามในสญัญา เอกสาร ค าขออนุญาตตา่ง ๆ และหลกัฐาน

ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการออก TSR และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุเพือ่รองรับการใชส้ทิธติาม TSR 
ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยืน่ค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการน า TSR และหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ์ และมอี านาจในการด าเนินการอืน่ใดอันจ าเป็นและสมควรเกีย่วกับการออก TSR และการ

จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่วขา้งตน้ 

ผลกระทบของผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทั  

เนือ่งจากเป็นการออกใบแสดงสทิธใิหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้จงึไมม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้
เดมิ ณ วนัทีอ่อกใบแสดงสทิธ ิอยา่งไรก็ตาม หากมกีารใชส้ทิธติาม ใบแสดงสทิธผิลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้

จะพจิารณาโดยแบง่เป็น 2 กรณีดงันี ้

กรณีที ่1  ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นผูใ้ชส้ทิธติามใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ทัง้จ านวน 
 

กรณีที ่2  บุคคลอืน่ทีม่ใิชผู้ถ้อืหุน้เดมิเป็นผูใ้ชส้ทิธติามใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ 
ทัง้จ านวน (ใบแสดงสทิธทิัง้หมดถกูเปลีย่นมอืในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

(1) ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิและสว่นแบง่ก าไร (Control 

Dilution)  

กรณีที ่1 ไมม่ผีลกระทบ 

กรณีที ่2 มผีลกระทบไมเ่กนิรอ้ยละ 16.67 

สตูรการค านวณ Control Dilution = 1–(Qo /(Qo+QTSR)) 

โดยที ่

Qo       = จ านวนหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ = 1,905,749,580 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 

QTSR   = จ านวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้จากการใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธ ิจ านวนไมเ่กนิ 381,149,916 

หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 
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14 สงิหาคม 2562 

เอกสารแนบ 2 
 

 

ดงันัน้ 

Control Dilution   =   1 – (1,905,749,580/(1,905,749,580+381,149,916)) 

    =   รอ้ยละ 16.67 

(2) ผลกระทบดา้นการลดลงของสว่นแบง่ก าไรของผูถ้อืหุน้เดมิ (EPS Dilution) 

กรณีที ่1 และ กรณีที ่2 มผีลกระทบไมเ่กนิรอ้ยละ 16.67 

สตูรการค านวณ EPS Dilution   =   (EPSo–EPSNew)/EPSo 
โดยที ่

EPSo     =   ก าไรสทุธ/ิ Qo 

EPSNew   =   ก าไรสทุธ/ิ(Qo+QTSR) 
หมายเหต ุก าไรสทุธทิีใ่ชใ้นการค านวณ คอื ก าไรสทุธยิอ้นหลงั 12 เดอืน (งวด 1 เมษายน 2561 

ถงึ 31 มนีาคม 2562) ซึง่เทา่กบั 173,990,940.57 บาท  
ดงันัน้ 

EPSo             =   173,990,940.57/1,905,749,580 

        =   0.0913 บาทตอ่หุน้ 
EPSNew                  =   173,990,940.57/(1,905,749,580+381,149,916) 

        =   0.0761 บาทตอ่หุน้ 
EPS Dilution   =   (0.0913-0.0761)/ 0.0913 

  =   รอ้ยละ 16.67 
(3) ผลกระทบดา้นการลดลงของราคาตลาดหุน้ (Price Dilution) 

ยังไม่สามารถระบไุด ้เนื่องจากยังมไิดก้ าหนดราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ทัง้นี้ ราคา

การใชส้ทิธซิือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ดังกลา่วจะก าหนดภายหลังตามทีก่ลา่วขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม 

สตูรการค านวณ Price Dilution แสดงไดด้งันี ้

สตูรการค านวณ Price Dilution = (ราคาตลาดกอ่นออกใบแสดงสทิธ–ิ ราคาตลาดหลงัออกใบแสดง

สทิธ)ิ/ ราคาตลาดกอ่นออกใบแสดงสทิธ ิ

โดยที ่

ราคาตลาดหลังออกใบแสดงสทิธ ิ= ((ราคาตลาดกอ่นออกใบแสดงสทิธ×ิจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้) + 

(ราคาการใชส้ทิธซิือ้หุน้ของบรษัิทฯ×จ านวนหุน้ทีร่องรับใบแสดงสทิธทิีเ่สนอขายครัง้นี)้) / (จ านวน

หุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรับใบแสดงสทิธทิีเ่สนอขายครัง้นี)้ 
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