
- สรุปข้อสนเทศ - 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ECF-W2”) 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 194,929,773 หนว่ย  

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 194,929,773 หุ้น  

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีช่ือในวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) วนัท่ี 10 ตลุำคม 2560 และรวบรวม
รำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 11 ตลุำคม 2560 ตำมสดัสว่นกำรถือ
หุ้น ในอตัรำสว่นหุ้นสำมญัเดิม 4 หุ้นตอ่ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย (โดยหำกมี
เศษของใบส ำคญัแสดงสทิธิเกิดขึน้จำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษดงักลำ่วทิง้)  

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 20 ตลุำคม 2560 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 ครอบครัวสุขสวสัดิ์ 103,350,550  53.02% 

1.1 นำย ชำล ี สขุสวสัดิ ์        29,996,550  15.39% 

1.2 นำย อำรักษ์ สขุสวสัดิ ์        29,996,550  15.39% 

1.3 น.ส. ทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์        29,996,550  15.39% 

1.4 นำย วลัลภ สขุสวสัดิ ์        11,885,950  6.10% 

1.5 นำง วรำภรณ์ สขุสวสัดิ ์            997,900  0.51% 

1.6 นำย ธ ำรงค์ สขุสวสัดิ ์             475,000  0.24% 

1.7 ม.ล. ปำนยิหวำ สขุสวสัดิ ์                 1,000  0.00% 

1.8 ด.ช. นพรุจ สขุสวสัดิ ์                    150  0.00% 

1.9 ด.ญ. วริศรำ สขุสวสัดิ ์                    150  0.00% 

1.1 ด.ช. พีรวฒุ ิ สขุสวสัดิ ์                    150  0.00% 

1.11 ด.ญ. สพุิชญำ สขุสวสัดิ ์                    150  0.00% 

1.12 ด.ช. วรรธนะ สขุสวสัดิ ์                    150  0.00% 

1.13 นำง สภุคั สขุสวสัดิ ์                    150  0.00% 

1.14 นำย สทิธิโชค ชินนรัุตน์                    150  0.00% 

2 ครอบครัวพานิช 6,471,450  3.32% 

 2.1 นำง พิกลุ พำนิช 6,250,000 3.21% 



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 

 2.2 น.ส. ประภสัสร พำนิช 218,475 0.11% 

 2.3 น.ส. นชุนำรถ พำนิช 2,975 0.00% 

3 ครอบครัวนันทธีโร       4,240,775  2.18% 

3.1 นำย ถวิล นนัทธีโร         2,100,000  1.08% 

3.2 นำง อมัพร นนัทธีโร          2,010,750  1.03% 

3.3 นำย ธีระ นนัทธีโร             130,025  0.07% 

4 นาง วาสนา วิริยาทรพันธ์ุ       3,562,500  1.83% 

5 น.ส. ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์       2,853,625  1.46% 

6 ครอบครัวฉันท์เรืองวณิชย์       1,827,374  0.94% 

6.1 นำย สำธร ฉนัท์เรืองวณิชย์          1,242,209  0.64% 

6.2 นำง มยัยำรัตน์ ฉนัท์เรืองวณิชย์             558,374  0.29% 

6.3 นำย ชยำธร ฉนัท์เรืองวณิชย์               26,791  0.01% 

7 นาย คนึงนิจ จินดา       1,537,500  0.79% 

8 นาย วรัษธกฤต พรแจ่มใส       1,237,625  0.63% 

9 นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย       1,186,750  0.61% 

10 ครอบครัวเทพภษูาวัฒนา    1,102,325.00 0.57% 

10.1 นำย ศกัดิ์ชยั เทพภษูำวฒันำ          1,021,250 0.52% 

10.2 น.ส. วิมล เทพภษูำวฒันำ 47,500 0.02% 

10.3 นำย ชวลติ เทพภษูำวฒันำ 15,000 0.01% 

10.4 น.ส. วิลำวลัย์ เทพภษูำวฒันำ 15,000 0.01% 

10.5 นำย ศกัดิ์สทิธ์ิ เทพภษูำวฒันำ 3,575 0.00% 

11 ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิรายอื่น ๆ 67,559,299 34.66% 

จ านวนหุ้นทัง้หมด    194,929,773  100.00% 
หมายเหตุ : เป็นกำรจดักลุม่ตำมนำมสกลุเทำ่นัน้ ไมไ่ด้บง่ชีว้ำ่ บคุคลในกลุม่มีพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำกำรร่วมกนัหรือมีกำรออก
เสียงไปในทิศทำงเดียวกนั 

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1.  วันก าหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิครัง้แรก ได้ในวนัที่ 25 พฤศจิกำยน 
2560 และสำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้อีก 5 ครัง้ ทัง้นี  ้วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิแต่ละครัง้จะตรงกับวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2561 วันที่ 25 
พฤษภำคม 2561 วนัท่ี 25 สงิหำคม 2561 วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2561 และครัง้
สดุท้ำยก ำหนดให้ตรงกบัวนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกบั



วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2562  

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของบริษัทฯ ให้
เลื่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิครัง้ดงักล่ำวเป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ โดยบริษัทฯ จะไม่
ขยำยอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก ำหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสทิธิสำมำรถใช้สทิธิก่อนครบก ำหนด 

2. ลักษณะการใช้สิทธิ 

ในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ แต่ละครัง้ ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ
สำมำรถใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดหรือบำงสว่นก็ได้ ส ำหรับใบส ำคญัแสดง
สิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภำยในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย บริษัทฯ 
จะถือวำ่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่วและให้ถือวำ่ใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภำพโดยไมม่ีกำรใช้สทิธิ 

3.   ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ  

3.1) ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทฯ 
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทกุวนัท ำ
กำร ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ”) ในกรณีที่วัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทฯ ให้เลื่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่วเป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำร
ใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิภำยในระยะเวลำ 15 วันก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้สดุท้ำย”) ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร
ของบริษัทฯ ให้เลือ่นวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำย
ก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้ดงักลำ่ว 

3.2) ทัง้นี  ้กำรแจ้งข่ำวเก่ียวกับกำรใช้สิทธิ ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ และ
ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรำยละเอียด
ดงักลำ่วอยำ่งน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำร
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพย์ 
(SET Portal) ส ำหรับกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย บริษัทฯ จะส่งจดหมำย
ลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิครัง้สดุท้ำย ภำยใน 21 วนัก่อนวนัครบก ำหนดกำรใช้
สิทธิครัง้สุดท้ำย นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย และ



ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรือ “ตลำดหลกัทรัพย์”) จะ
ท ำกำรขึน้เคร่ืองหมำยห้ำมกำรซือ้ขำย (SP) ลว่งหน้ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนั
ปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนัแรกของกำร
ปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำว ตรงกับวนัหยุดของตลำดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อน
เป็นวนัท ำกำรก่อนหน้ำ และในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้สดุท้ำย
ตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยดงักลำ่ว เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สดุท้ำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ใบส ำคญัแสดงสิทธิจะถูกพกักำรซือ้ขำยตัง้แต่วนั
แรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย SP จนถึงวนัก ำหนดกำรใช้สทิธิครัง้
สดุท้ำย 

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้
สิทธิ 

บริษัทฯ ต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตลอดอำยุ
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กวำ่เดิม 

ก. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ อนัเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหรือกำรแบง่แยกหุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะปรับรำคำกำรใช้สทิธิอนัเป็นผลมำจำกกำรรวม หรือกำรแบง่แยก
หุ้นสำมญัที่ออกแล้วของบริษัทฯ โดยจะมีผลบงัคบัทนัที นับตัง้แต่วันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือใบส ำคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ ได้รับหุ้นตำมจ ำนวนที่ค ำนวณได้
ตำมสตูรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ออกภำยหลงัจำก
กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่ว เสมือนวำ่ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น
สำมญัของบริษัทฯ 

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 0Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 0Par  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Par  คือ มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัหลงักำรเปลีย่นแปลง 



ข. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้ นเดิม และ/หรือ 
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมญั
ที่ออกใหม”่ ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ”  

ซึง่กำรเปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที 
ตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสำมัญไม่ได้รับสิทธิในกำรจองซือ้หุ้ นสำมญัที่ออกใหม ่
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมญัที่ออกใหมใ่ห้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ค ำนวณได้จำก จ ำนวนเงินทัง้สิน้ที่บริษัทฯ 
จะได้รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น หกัด้วยคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์
ที่ออกนัน้ (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัทัง้สิน้ที่ออกใหมใ่นครัง้นัน้  

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ได้ก ำหนดไว้เท่ำกับ “รำคำตลำดถัว
เฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกัตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” โดยที่ “รำคำตลำดถวัเฉลี่ย
ถ่วงน ำ้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซือ้ขำยหุ้น
สำมญัทัง้หมดของบริษัทฯ  หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัทฯ ที่ท ำกำรซือ้
ขำยทัง้หมดในตลำดหลกัทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7วนัท ำกำร (วนัที่เปิดท ำ
กำรซือ้ขำยของตลำดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ  

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” เนื่องจำกหุ้น
สำมญัของบริษัทฯ ไมม่ีกำรซือ้ขำยในช่วงระยะเวลำดงักลำ่ว บริษัทฯ จะท ำกำร
ก ำหนดรำคำยตุิธรรมเพื่อใช้ในกำรค ำนวณแทน 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XR) 
ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้กบัผู้หุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนั
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ไป ส ำหรับกรณีที่
เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่
บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี  

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญที่ออกใหม่พร้อมกันมำกกว่ำ 1 
รำคำกำรเสนอขำย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักลำ่วด้วยกนั ให้น ำรำคำ
เสนอขำยของทกุรำคำ และจ ำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทัง้หมดมำค ำนวณรำคำเฉลี่ย
ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักลำ่วไม่
อยู่ภำยในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น ำจ ำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำย
เฉพำะของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่” ต ่ำ
กว่ำร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ" มำค ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 



ในกรณีที่กำรเสนอขำยดงักลำ่วไมอ่ยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้
น ำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดตอ่หุ้นสำมญัของ
บริษัทฯ” มำค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเทำ่นัน้ 

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 0Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 

A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วัน
ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัที่ออก
ใหม ่กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนั
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญั
ให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่บคุคล
ในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
B   คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม ่ทัง้ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ำกดั 

BX  คือ จ ำนวนเงินที่ได้รับภำยหลงัจำกกำรหกัคำ่ใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำก
กำรออกหุ้นสำมญัที่ออกใหมท่ี่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั 

ค. เมื่อบริษัทฯ เสนอขำยหลกัทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั โดยที่หลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิ
แก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือใช้สิทธิซือ้หุ้น
สำมญั (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญั) โดย 
“รำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิ” ดงักลำ่ว ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที 
ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับกำรใช้สิทธิในกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่



ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั (วนัแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัแก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

“รำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม”่ ค ำนวณได้จำกจ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ 
จะได้รับจำกกำรออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้น
สำมญั รวมกับเงินที่ได้รับจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญันัน้ หกัด้วยค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดจำกกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่  (ถ้ำมี) หำรด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ทัง้หมดที่ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับกำรใช้สทิธินัน้ 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้
เปรียบเทียบให้ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

“วนัที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไม่ได้รับสิทธิในกำร
จองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหมใ่ด ๆ ที่ให้สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญั 
(วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XW) ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญแก่
ประชำชนทัว่ไป ส ำหรับกรณีที่เป็นกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่วต่อประชำชน
ทัว่ไป และ/หรือ ที่เป็นกำรเสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 

อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพพร้อม
กันมำกกว่ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หลักทรัพย์
ดงักลำ่วด้วยกนั ให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงจำก หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพทัง้หมด แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้อมกนัดงักลำ่วไม่อยู่ภำยใน
เง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ค ำนวณกำรเปลีย่นแปลงจำก หลกัทรัพย์ที่ออก
ใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภำพ ซึง่ "รำคำเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสำมญัที่ออกใหม่" ต ่ำกวำ่
ร้อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ" เทำ่นัน้  

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 



0Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 
A  คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วัน
ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อกำรจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สทิธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัได้ กรณีเสนอขำยให้ผู้ ถือ
หุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ นสำมัญได้ต่อ
ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ำกดั แล้วแตก่รณี 
B   คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของ
หลกัทรัพย์ใด ๆ ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัที่จะ
เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บคุคลในวงจ ำกดั  แล้วแตก่รณี  
BX  คือ จ ำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับภำยหลังจำกกำรหัก
ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) จำกกำรออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสำมญัที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
เสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขำยให้แก่บุคคลใน
วงจ ำกดั รวมกบัเงินท่ีได้รับจำกกำรใช้สทิธิซือ้หุ้นสำมญั 

ง. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที
ตัง้แต่วันแรกที่ผู้ ซื อ้หุ้ นสำมัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้ นปันผล (วันแรกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมำย XD) 

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

        
][

][
0Pr1Pr

BA

A
iceice


  

2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 0Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
 1Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
 A   คือ จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้เรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ณ วัน

ก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นสำมญัเพื่อสทิธิกำรรับหุ้นปันผล  



 B  คือ จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสำมญัปันผล  

จ. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของก ำไรสทุธิ
หลงัหกัภำษีเงินได้ของบริษัทฯ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชี
ใด ๆ ระหวำ่งอำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

กำรค ำนวณอตัรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ค ำนวณโดย
น ำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงในรอบระยะเวลำบญัชีในแต่ละปีดังกลำ่ว หำรด้วย
ก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ของผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม (ที่ได้มี
กำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ) ของรอบระยะเวลำบัญชีนัน้ กำร
เปลีย่นแปลงรำคำกำรใช้สทิธิและอตัรำกำรใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัแรก
ที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลำดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมำย XD) 

1. รำคำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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2. อตัรำกำรใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Pr ice คือ รำคำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ รำคำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัรำกำรใช้สทิธิเดิมก่อนกำรเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ำยจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้ น ที่จะจ่ำยในอัตรำร้อยละ 80 โดย

ค ำนวณจำกก ำไรสทุธิหลงัหกัภำษีเงินได้ หำรด้วยจ ำนวน
หุ้นทัง้หมดที่มีสทิธิได้รับเงินปันผล 

“รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้
เปรียบเทียบให้ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกบั รำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

“วนัท่ีใช้ในกำรค ำนวณ” หมำยถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสำมญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงิน
ปันผล 

ฉ. ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ใด ๆ อันท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีกำรใช้
สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยที่เหตกุำรณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้
อยู่ในข้อ ก ถึง จ ให้บริษัทฯ พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ 



ที่ เก่ียวข้องกับกำรปรับหรือพิจำรณำก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิ และ/หรือ อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่อย่ำงเป็นธรรม และไม่ท ำให้ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อย
ไปจำกเดิม โดยให้ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้เป็นท่ีสดุ และให้บริษัทฯ แจ้งให้
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  ตลำดหลกัทรัพย์ และนำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ทรำบถึงรำยละเอียดดงักลำ่วด้วยโดยทนัทีหรือก่อนวนัที่เกิดเหตกุำรณ์ที่ต้อง
ด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้สทิธิดงักลำ่ว 

กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 
(ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงตำมล ำดับ
เหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "รำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัท
ฯ” ส ำหรับกรณีที่เหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ เกิดขึน้พร้อมกนั ให้ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เรียงตำมล ำดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละล ำดบัครัง้ที่
ค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลง ให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สิทธิเป็นทศนิยม 4 
ต ำแหนง่ และอตัรำกำรใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ต ำแหนง่  

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกบัรำยละเอียดในข้อ (ข) ข้ำงต้น 

กำรค ำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิตำมข้อ 
(ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งท ำให้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่สงูขึน้ และ/
หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสำมญัที่เกิด
จำกกำรใช้สทิธิตำมจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ของกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง ของ
อตัรำกำรใช้สทิธิใหมห่ลงักำรเปลี่ยนแปลง) ค ำนวณออกมำเป็นเศษของหุ้นให้
ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหำกรำคำกำรใช้สิทธิหลงักำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 
4 ต ำแหน่ง) คูณกับจ ำนวนหุ้นสำมญั ในกำรแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิใน
รอบนัน้ ค ำนวณได้เป็นเศษของบำทให้ตดัเศษของบำททิง้ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิจนเป็นผลท ำให้รำคำกำรใช้
สทิธิใหมม่ีรำคำต ่ำกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ (Par Value) ก็
ให้ใช้รำคำกำรใช้สิทธิใหม่ดังกล่ำว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมำยห้ำมมิให้
บริษัทฯ ออกหุ้นต ่ำกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำใช้
สิทธิใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัเท่ำนัน้ ส ำหรับอตัรำกำรใช้สิทธิ
ใหมใ่ห้ใช้อตัรำกำรใช้สทิธิที่ค ำนวณได้ตำมข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 

สถำนภำพของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่
ระหว่ำงวนัที่ผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิแสดงควำม
จ ำนงใช้สิทธิ และวนัก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้ว 
อนัเนื่องมำจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดง



สิทธิจะมีสถำนภำพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัไม่ได้แสดงควำมจ ำนงใช้สิทธิ และสถำนภำพจะสิน้สดุ
ลงในวันท่ีกระทรวงพำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช ำระแล้ว อันเนื่องมำจำก
กำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสทิธิข้ำงต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้สทิธิ และ/หรือ อตัรำกำรใช้สิทธิ ในช่วงที่
บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้น ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์ ผู้ ถือใบส ำคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิ ที่ได้ท ำกำรใช้สิทธิแล้วจะได้รับกำรปรับสิทธิ
ย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรออกหุ้นสำมญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ใบส ำคัญ
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยเร็วที่สดุตำมจ ำนวนที่ผู้ ถือใบส ำคญั
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส ำคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หำกรำคำที่ปรับใหม่นัน้
มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสำมญัสว่นที่เพิ่มเติม อำจได้รับช้ำกว่ำหุ้ นสำมญัที่ได้รับก่อน
หน้ำนีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่มีกำรปรับสทิธิ 

บริษัทฯ อำจท ำกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิควบคู่กบักำรออกใบส ำคญัแสดง
สิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หำกบริษัทฯ ต้องออกหุ้น
รองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่ำบริษัทฯ ได้รับอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นรองรับดงักลำ่ว
เมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมตัิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรปรับ
สทิธินัน้อยำ่งเพียงพอตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสทิธิ จึงจะถือว่ำบริษัท
ได้รับอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นรองรับ 

หุ้ นสำมัญที่ เ กิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อนัพึงได้เหมือนหุ้นสำมญั
เดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมลูค่ำแล้วของบริษัทฯ ทกุประกำร เมื่อกระทรวง
พำณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ 

กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิ ตำมเง่ือนไข (ก) ถึง 
(ฉ) บริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่นแปลง โดยแจ้งถึงรำยละเอียดวิธีกำร
ค ำนวณและเหตผุลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบ 
และส ำหรับผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ และตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จะแจ้งผ่ำน
ทำงระบบ SET Portal โดยแจ้งทนัทีหรือก่อนวนัทีอตัรำหรือรำคำใช้สิทธิแปลง
สภำพมีผลบงัคบัใช้ โดยบริษัทฯจะไม่ท ำกำรเวนคืนใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่ผู้ ถือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิเดิมจะได้รับสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้สิทธิ และ
อตัรำกำรใช้สทิธิทกุประกำร 

บริษัทฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำคำและอตัรำกำรใช้สทิธิ เว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิที่
ก ำหนดไว้ในข้อนี ้



ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น -ไมม่ี- 

อื่น ๆ ที่ส าคัญ  -ไมม่ี- 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ -ไมม่ี- 

จัดท าโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน)  

 

ผู้ออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

______________________________________ 
(นำยอำรักษ์ สขุสวสัดิ์) 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
 

_____________________________________ 
(นำงสำวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์) 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 


