
- สรุปข้อสนเทศ - 

ลักษณะ เงือ่นไข และสาระส าคัญของ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท อีสตโ์คสทเ์ฟอรนิ์เทค จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4 (“ECF-W4”) 

 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 191,894,988 หนว่ย   

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 191,894,988 หุน้  

การจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏในวันก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 
2564 ในอตัราสว่นหุน้สามญัเดิม 5 (หา้) หุน้ ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 (หนึง่) หนว่ย  

ในการค านวณสทิธิของผูถื้อหุน้แตล่ะรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ หากมี
เศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของ  
ผูถื้อหุน้แตล่ะราย ใหปั้ดเศษหุน้สว่นที่เหลอืทิง้ทัง้จ านวน  

ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2564 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1 ครอบครัวสุขสวสัดิ ์    96,441,390 50.26% 

1.1 นาย อารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์   30,327,550  15.80% 

1.2 นาย ชาล ี สขุสวสัดิ ์   29,996,550  15.63% 

1.3 น.ส. ทิพวรรณ สขุสวสัดิ ์   29,912,110  15.59% 

1.4 นาย วลัลภ สขุสวสัดิ ์     4,707,760  2.45% 

1.5 นาง วราภรณ ์ สขุสวสัดิ ์     1,256,620  0.65% 

1.6 น.ส. กฤษชนก ปัทมสตัยาสนธิ 240,000 0.13% 

1.7 ด.ช. นพรุจ สขุสวสัดิ ์               120  0.00% 

1.8 ด.ญ. วรศิรา สขุสวสัดิ ์               120  0.00% 

1.9 ด.ช. พีรวฒุ ิ สขุสวสัดิ ์                        120  0.00% 

1.1 ด.ญ. สพุิชญา สขุสวสัดิ ์                        120  0.00% 

1.11 ด.ช. วรรธนะ สขุสวสัดิ ์                        120  0.00% 

1.12 นาย สทิธิโชค ชินนรุตัน ์                        120  0.00% 

1.13 นาง สภุคั สขุสวสัดิ ์                          80  0.00% 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 

2 บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร ์จ ากัด           7,845,775  4.09% 

3 กลุ่มนามสกุลพานิช           5,423,420  2.83% 

3.1 นาง พิกลุ พานิช              5,000,000  2.61% 

3.2 น.ส. ประภสัสร พานิช                 423,420  0.22% 

4 นาง ขันทอง อุดมมหนัติสุข           2,882,060  1.50% 

5 กลุ่มนามสกุลวิริยาทรพนัธุ ์           2,236,300  1.17% 

5.1 นาง วาสนา วิรยิาทรพนัธุ ์              1,876,900  0.98% 

5.2 นาย วิทยา วิรยิาทรพนัธุ ์                 332,380  0.17% 

5.3 น.ส. วีรยา วิรยิาทรพนัธุ ์                   27,020  0.01% 

6 นาง กนกวรรณ กวางทอง 1,948,120 1.02% 

7 น.ส. ทัศนีย ์ วงษจ์ิราษฎร ์ 1,440,800 0.75% 

8 กลุ่มนามสกุลเลิศสาครประเสริฐ 1,073,500 0.56% 

8.1 น.ส. รวิชา เลศิสาครประเสรฐิ 1,021,320 0.53% 

8.2 น.ส. อรพรรณ เลศิสาครประเสรฐิ                   35,600  0.02% 

8.3 น.ส. ศรสีภุา เลศิสาครประเสรฐิ 10,000 0.01% 

8.4 น.ส. วรรษมน เลศิสาครประเสรฐิ 6,580 0.00% 

9 กลุ่มนามสกุลอนันตภ์มิูไตรภพ 1,050,000 0.55% 

9.1 นาง มณีรตัน ์ อนนัตภ์มูิไตรภพ 1,040,000 0.54% 

9.2 นาย พณิชย ์ อนนัตภ์มูิไตรภพ                   10,000  0.01% 

10 นาย คนึงนิจ จินดา 1,010,000 0.53% 

11 ผู้ถอืใบส าคัญแสดงสทิธิรายอืน่ ๆ  70,543,623 36.76% 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิทั้งหมด 191,894,988 100.00% 

หมายเหตุ : ขอ้มลูขา้งตน้เป็นการจดักลุม่ตามนามสกลุเทา่นัน้ ไมไ่ดบ้ง่ชีว้า่ บคุคลในกลุม่มีพฤตกิรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการ
กระท าการรว่มกนัหรอืมีการออกเสยีงไปในทิศทางเดยีวกนั 

 
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1. วันก าหนดการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถใชส้ทิธิการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯ ไดต้ามก าหนดเวลาดงันี  ้
1. ครัง้แรกใน วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 
2. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
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3. วนัท่ี 20 มีนาคม 2565 
4. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2565  
5. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2565 
6. วนัท่ี 20 มีนาคม 2566  
7. วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2566 
8. วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2566  
9. วนัท่ี 20 มีนาคม 2567 
10. และครัง้สดุทา้ยใน วนัที่ 2 มิถนุายน 2567 ก าหนดใหต้รงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดง

สทิธิซึง่ตรงกบัวนัท่ี 2 มิถนุายน 2567 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วันก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ ตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวันก าหนดใช้สิทธิครัง้
ดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหนา้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะพน้สภาพจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในวนั
ถดัไปนบัจากวนัใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย โดยบรษัิทฯ จะไมข่ยายอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่เรียก
ใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิใชส้ทิธิ นอกเหนือจากวนัก าหนดการใชส้ทิธิที่ระบไุวข้า้งตน้  

2. การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ แตล่ะครัง้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่ตนถืออยู่ทัง้หมดหรอืบางสว่นก็ได ้ส  าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืและไมไ่ดใ้ชส้ิทธิ
ภายในวนัก าหนดการใชส้ิทธิครั้งสดุทา้ย บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว และใหถื้อวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไมม่ีการใชส้ทิธิ 

3. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

3.1 การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเวน้การใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย) 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้ความ  จ านงใน
การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุวนัท าการ ภายใน
ระยะเวลา 5 (หา้) วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ (“ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ดงักลา่ว ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะไม่ปิดสมดุ
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิในการท่ีจะใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ  

3.2 การแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธิการซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงคท์ี่จะใชส้ทิธิในการซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้ความ  จ านงใน
การใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุวนัท าการ ภายใน
ระยะเวลา 15 (สิบหา้) วนัก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ิทธิตรงกับ
วันหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วัน
ก าหนดการใชส้ทิธิครัง้ดงักลา่ว 
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ทั้งนี  ้การแจ้งข่าวเก่ียวกับการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ  
ใชส้ิทธิ บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดดงักลา่วอย่างนอ้ย 5 (หา้) วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชส้ทิธิในแตล่ะครัง้ผา่นทางระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยสื่ออิเล็กทรอนิคสข์องตลาด
หลกัทรพัย ์ ส าหรบัการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย บริษัทฯ จะสง่จดหมายลงทะเบียนถึงผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ตาม
รายช่ือที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครัง้สุดทา้ย ภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุทา้ย และตลาด
หลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมายหา้มการซือ้ขาย (SP) ลว่งหนา้ 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันแรกของการปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ตรงกับวนัหยุดของตลาด
หลกัทรพัย ์ใหเ้ลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหนา้ และในกรณีที่วนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการ 
ใหเ้ลื่อนวันก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ยดงักล่าว เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้
สดุทา้ยดงักลา่ว ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธิจะถกูพกัการซือ้ขายตัง้แตว่นัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย SP 
จนถึงวนัก าหนดการใชส้ทิธิครัง้สดุทา้ย 

 
การปรับสิทธิของราคาและอตัราการใช้สิทธิ 

บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไมใ่ห้
ดอ้ยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อบรษัิทฯ เปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยก
หุน้สามญัที่ไดอ้อกแลว้ของบรษัิทฯ 

บริษัทฯ จะปรบัราคาการใชส้ิทธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุน้สามญัที่ออกแลว้ของบริษัทฯ 
โดยจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบริษัทฯ เพื่อใหผู้ถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดร้บัหุน้ตามจ านวนที่ค  านวณไดต้ามสตูรและประเภท
เช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เสมือนว่าไม่มีการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษัิทฯ โดยราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลเมื่อมลู
ค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ เผยแพร่ผ่านระบบ เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยสื่อ
อิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

]0[

]1[
0Pr1Pr

Par

Par
iceice   

2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

]1[

]0[
01

Par

Par
RatioRatio   

โดยที่  0Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
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 0Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 0Par  คือ มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 

 1Par  คือ มลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 
(ข) เมื่อบรษัิทฯ เสนอขายหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากดั ในราคา

เฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่ค  านวณได ้ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญั
ของบรษัิทฯ” 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ได้
รบัสทิธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XR) ส าหรบักรณีที่เป็นการ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่แก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

“ราคาเฉลีย่ของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ค านวณไดจ้าก จ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบรษัิทฯ จะไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ 
หกัดว้ยคา่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกนัน้ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหม่
ในครัง้นัน้  

“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” ไดก้ าหนดไวเ้ท่ากับ “ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุน้ของหุน้
สามญัของบรษัิทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัทฯ” หมายถึง มลูค่า
การซือ้ขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ท  าการซือ้ขายทัง้หมดใน
ตลาดหลกัทรพัย์ในระหว่างระยะเวลา 7 (เจ็ด) วันท าการ (วันที่เปิดท าการซือ้ขายของตลาดหลกัทรพัย)์ 
ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใชใ้นการค านวณ  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ” เนื่องจากหุน้สามญัของบริษัทฯ ไม่มีการซือ้
ขายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว บรษัิทฯ จะท าการก าหนดราคายตุิธรรมเพื่อใชใ้นการค านวณแทน 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่  
(วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เครื่องหมาย XR) ส  าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้หุ้นเดิม (Rights 
Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการ
เสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี  

อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหมพ่รอ้มกนั โดยมีราคาการเสนอขายมากกวา่ 1 (หนึ่ง) ราคา 
ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หุน้ดังกล่าวดว้ยกัน ใหน้ าราคาเสนอขายของทุกราคา และจ านวนหุน้ที่ออกใหม่
ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สามญัที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพรอ้มกนัดงักลา่วไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าจ านวนหุน้และราคาเสนอขายเฉพาะของหุน้สามญัที่ออกใหมซ่ึง่ “ราคา
เฉลี่ยของหุน้สามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษัทฯ" มา
ค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 
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ในกรณีที่การเสนอขายดงักลา่วไม่อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั ใหน้ าเฉพาะราคาเสนอขายที่ต  ่า
กวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดตอ่หุน้สามญัของบรษัิทฯ” มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

)]([

])[(
0Pr1Pr

BAMP

BXMPA
iceice




  

2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio




  

โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 
A  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
การเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลใน
วงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

B   คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/
หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจ ากัด 
แลว้แตก่รณี 

BX  คือ จ านวนเงินที่จะไดร้บัภายหลงัจากการหกัคา่ใชจ้่าย (ถา้มี) จาก
การออกหุน้สามญัที่ออกใหมท่ี่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

(ค) เมื่อบรษัิทฯ เสนอขายหลกัทรพัยอ์อกใหมใ่ด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชนทั่วไป และ/หรอื บคุคลใน
วงจ ากดั โดยหลกัทรพัยน์ัน้ใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหลกัทรพัยใ์นการใชส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั หรอืใชส้ทิธิซือ้หุน้
สามญั (เช่น หุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั) โดยราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามญัที่
จะออกใหมเ่พื่อรองรบัสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะ
ไม่ไดร้บัการใชส้ิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั 
(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) ส  าหรบักรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights 
Offering) และ/หรอื วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุน้สามญัแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื ที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แต่กรณี 
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“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออก
หลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั รวมกับเงินที่ไดร้บัจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญันัน้ หกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ (ถา้มี) หารดว้ยจ านวนหุน้สามญั
ทัง้หมดที่ตอ้งออกใหมเ่พื่อรองรบัการใชส้ทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี
ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 

“วนัที่ใชใ้นการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไม่ไดร้บัสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ 
ใด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครื่องหมาย XW) ส  าหรบั
กรณีที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหมใ่ด ๆ ที่ใหส้ิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัแก่ประชาชนทั่วไป ส าหรบักรณีที่เป็นการเสนอ
ขายหลกัทรพัยด์งักลา่วตอ่ประชาชนทั่วไป และ/หรอื ที่เป็นการเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 

อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภาพพรอ้มกนัมากกวา่ 1 ราคาการเสนอขาย 
ในเง่ือนไขที่จะตอ้งจองซือ้หลกัทรพัยด์งักลา่วดว้ยกนั ใหค้  านวณการเปลีย่นแปลงจาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มี
สทิธิแปลงสภาพทัง้หมด แตใ่นกรณีที่การเสนอขายพรอ้มกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ตอ้งจองซือ้ดว้ยกนั 
ใหค้  านวณการเปลีย่นแปลงจาก หลกัทรพัยท์ี่ออกใหมท่ี่มีสทิธิแปลงสภาพ ซึง่ “ราคาเฉลีย่ตอ่หุน้ของหุน้สามญั
ที่ออกใหม”่ ต ่ากวา่รอ้ยละ 90 (เกา้สบิ) ของ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” เทา่นัน้  

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

)]([

])[(
0Pr1Pr

BAMP

BXMPA
iceice




  

2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

])[(

)]([
01

BXMPA

BAMP
RatioRatio




  

โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 
A  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ เพื่อการจองซือ้หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัได ้กรณีเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิม 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่ออก
ใหมใ่ด ๆ ที่มีสทิธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัไดต้่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรอื บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี 
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B   คือ  จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิของหลกัทรพัย์ 
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุน้สามญัที่จะเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรอื เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั แลว้แตก่รณี  

BX  คือ จ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดร้บัภายหลงัจากการหกัค่าใชจ้่าย (ถา้มี) 
จากการออกหลกัทรพัยใ์ด ๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุน้สามัญที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบั
เงินท่ีไดร้บัจากการใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญั 

(ง) เมื่อบรษัิทฯ จา่ยปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัไม่มี
สทิธิในการรบัหุน้ปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

][

][
0Pr1Pr

BA

A
iceice


  

2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

][

][
01

A

BA
RatioRatio


  

โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ไดเ้รียกช าระเต็มมูลค่าแลว้ ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้สามญัเพื่อสทิธิการรบัหุน้ปันผล  

B  คือ จ านวนหุน้สามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุน้สามญัปันผล 
(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 80 (แปดสิบ) ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ) หลงัจากหกัขาดทุนสะสม (ถา้มี) เงินส ารองตาม
กฎหมาย ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย และภาษีเงินได ้ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 
ระหวา่งอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้ 

การค านวณอตัรารอ้ยละของเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ใหค้  านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบ
ระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักลา่ว หารดว้ยก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ไดม้ีการตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้) หลงัจากหกัขาดทนุสะสม (ถา้มี) เงินส ารองตาม
กฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และภาษีเงินได ้โดยเงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักลา่วใหร้วมถึงเงินปันผล
ที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่วดว้ย 
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การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใชส้ิทธิจะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุน้สามญัไม่มีสิทธิ
ในการรบัเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรพัยข์ึน้เครือ่งหมาย XD) 

1. ราคาการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

][

)]([
0Pr1Pr

MP

RDMP
iceice


  

2. อตัราการใชส้ทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

)]([

][
01

RDMP

MP
RatioRatio


  

โดยที่  0Pr ice คือ ราคาการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Pr ice  คือ ราคาการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใชส้ทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใชส้ทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ท่ีจ่ายจรงิแก่ผูถื้อหุน้ 
R  คือ เงินปันผลตอ่หุน้ ที่จะจ่ายในอตัรารอ้ยละ 80 (แปดสบิ) โดยค านวณจาก

ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ที่ได้มีการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น) หลังจากหัก
ขาดทนุสะสม (ถา้มี) เงินส ารองตามกฎหมาย สว่นของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 
และภาษีเงินได ้หารดว้ยจ านวนหุน้ทัง้หมดที่มีสทิธิไดร้บัเงินปันผล 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ และมี
ความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
“วนัท่ีใชใ้นการค านวณ” หมายถงึ วนัแรกที่ผูซ้ือ้หุน้สามญัจะไมไ่ดร้บัสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันท าใหผู้ถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ อันท าใหผ้ ล
ประโยชนต์อบแทนใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นัน้ไม่ได้อยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)  ให้บริษัทฯ 
พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เก่ียวขอ้งกบัการปรับหรือพิจารณาก าหนดการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชส้ิทธิ และ/หรือ อตัราการใชส้ิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิไดร้บัผลประโยชนด์อ้ยไปจากเดิม โดยใหถื้อว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ และให้
บรษัิทฯ แจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียด
ดงักลา่วดว้ยโดยทนัทีหรอืก่อนวนัท่ีเกิดเหตกุารณท์ี่ตอ้งด าเนินการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธิดงักลา่ว 

การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใชส้ิทธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกันและจะ
ค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุน้สามัญของบริษัทฯ” 
ส าหรบักรณีที่เหตกุารณต์า่ง ๆ  เกิดขึน้พรอ้มกนั ใหค้  านวณการเปลีย่นแปลงเรยีงตามล าดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ 
(ฉ) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค  านวณการเปลีย่นแปลง ใหค้งสภาพของราคาการใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 4 (สี)่ ต  าแหนง่ และอตัรา
การใชส้ทิธิเป็นทศนิยม 4 (สี)่ ต  าแหนง่  
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“ราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทฯ” ซึง่จะใชเ้ปรยีบเทียบใหใ้ชแ้ละมีความหมายเช่นเดียวกบัรายละเอียดในขอ้ 
(ข) ขา้งตน้ 

การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิตามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ท าใหร้าคาการใชส้ทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิลดลง เวน้แต่กรณีการรวมหุน้ ในกรณีที่หุน้สามญัที่เกิดจากการ
ใชส้ิทธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิของการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 
(ทศนิยม 4 (สี)่ ต  าแหน่ง ของอตัราการใชส้ิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุน้ใหต้ดัเศษของหุน้
นัน้ทิง้ และหากราคาการใชส้ทิธิหลงัการเปลีย่นแปลง (ทศนิยม 4 (สี)่ ต  าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุน้สามญั ในการแสดงความ
จ านงการใชส้ทิธิในรอบนัน้ ค านวณไดเ้ป็นเศษของบาทใหต้ดัเศษของบาททิง้ 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิจนเป็นผลท าใหร้าคาการใชส้ิทธิใหม่มีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้อง
หุน้สามญัของบริษัทฯ (Par Value) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรบัราคาใชส้ิทธิใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญั
เทา่นัน้ ส  าหรบัอตัราการใชส้ทิธิใหมใ่หใ้ชอ้ตัราการใชส้ทิธิที่ค  านวณไดต้ามขอ้ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม 

สถานภาพของใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่อยูร่ะหวา่งวนัท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใชส้ิทธิ และวนัก่อนที่กระทรวงพาณิชยจ์ะรบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ อนั
เนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ยงัไม่ไดแ้สดงความจ านงใชส้ิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่
กระทรวงพาณิชย์ได้รบัจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิขา้งตน้แลว้ 

ในกรณีบรษัิทฯ มีการปรบัราคาการใชส้ทิธิ และ/หรอื อตัราการใชส้ทิธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไม่ไดน้  าหุน้สามญัที่เกิด
จากการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไดท้  าการใชส้ิทธิแลว้จะไดร้บัการปรบัสิทธิยอ้นหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
ออกหุน้สามญัใหมเ่พิ่มเติมใหแ้กใ่บส าคญัแสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสทิธิหรอืใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ สมควรจะไดร้บั หากราคาที่ปรบัใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใชโ้ดยหุน้สามญัสว่นท่ีเพิ่มเติม 
อาจไดร้บัชา้กวา่หุน้สามญัที่ไดร้บัก่อนหนา้นีแ้ลว้ แตไ่มเ่กิน 45 (สีส่บิหา้) วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการปรบัสทิธิ 

บริษัทฯ อาจท าการปรบัราคาการใชส้ิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรบัอตัราการใช้
สทิธิก็ได ้ทัง้นี ้หากบรษัิทฯ ตอ้งออกหุน้รองรบัเพิ่มเติม ใหถื้อว่าบริษัทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบัดงักลา่วเมื่อได้
ยื่นมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่อนมุตัิใหอ้อกหุน้เพิ่มเติมเพื่อรองรบัการปรบัสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการ
ปรบัสทิธิ จึงจะถือวา่บรษัิทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้รองรบั 

หุน้สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้รับ
ผลประโยชนอ์นัพงึไดเ้หมือนหุน้สามญัเดิมที่ออกและเรยีกช าระเต็มมลูคา่แลว้ของบรษัิทฯ ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์
ไดร้บัจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ของบรษัิทฯ 

การเปลีย่นแปลงราคาการใชส้ทิธิและอตัราการใชส้ทิธิ ตามเง่ือนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บรษัิทฯ จะด าเนินการแจง้ผลการ
เปลีย่นแปลง โดยแจง้ถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตผุลที่ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
และส าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และตลาดหลกัทรพัย ์บริษัทฯ จะแจง้ผ่านทางระบบเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจด
ทะเบียนโดยสือ่อิเลก็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย ์โดยแจง้ทนัทีหรอืก่อนวนัท่ีอตัราหรอืราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพมีผลบงัคบั
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ใช ้โดยบริษัทฯ จะไม่ท าการเวนคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเดิมจะไดร้บัสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชส้ทิธิ และอตัราการใชส้ทิธิทกุประการ 

บรษัิทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แกไ้ขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใชส้ิทธิ เวน้แต่จะมี
การปรบัสทิธิตามเง่ือนไขการปรบัสทิธิที่ก าหนดไวใ้นขอ้นี ้

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุ้น -ไมม่ี- 

อื่น ๆ ที่ส าคัญ  -ไมม่ี- 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ -ไมม่ี- 

จัดท าโดย บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน)  

 

 


