- สรุ ปข้ อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 (“ECF-W2”)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

194,929,773 หน่วย

จานวนหุ้นที่รองรับการใช้ สิทธิ

194,929,773 หุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ที่มีชื่อในวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 10 ตุลำคม 2560 และรวบรวม
รำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 ตุลำคม 2560 ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น ในอัตรำส่วนหุ้นสำมัญเดิม 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (โดยหำกมี
เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณ ให้ ปัดเศษดังกล่ำวทิ ้ง)

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที่ 20 ตุลำคม 2560

ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล

จานวนหุ้น

ครอบครัวสุขสวัสดิ์

สัดส่ วน

103,350,550

53.02%

1.1

นำย

ชำลี

สุขสวัสดิ์

29,996,550

15.39%

1.2

นำย

อำรักษ์

สุขสวัสดิ์

29,996,550

15.39%

1.3

น.ส.

ทิพวรรณ

สุขสวัสดิ์

29,996,550

15.39%

1.4

นำย

วัลลภ

สุขสวัสดิ์

11,885,950

6.10%

1.5

นำง

วรำภรณ์

สุขสวัสดิ์

997,900

0.51%

1.6

นำย

ธำรงค์

สุขสวัสดิ์

475,000

0.24%

1.7

ม.ล.

ปำนยิหวำ

สุขสวัสดิ์

1,000

0.00%

1.8

ด.ช.

นพรุจ

สุขสวัสดิ์

150

0.00%

1.9

ด.ญ.

วริ ศรำ

สุขสวัสดิ์

150

0.00%

1.1

ด.ช.

พีรวุฒิ

สุขสวัสดิ์

150

0.00%

1.11

ด.ญ.

สุพิชญำ

สุขสวัสดิ์

150

0.00%

1.12

ด.ช.

วรรธนะ

สุขสวัสดิ์

150

0.00%

1.13

นำง

สุภคั

สุขสวัสดิ์

150

0.00%

1.14

นำย

สิทธิโชค

ชินนุรัตน์

150

0.00%

6,471,450

3.32%

6,250,000

3.21%

2
2.1

ครอบครัวพานิช
นำง

พิกลุ

พำนิช

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

จานวนหุ้น

สัดส่ วน

2.2

น.ส.

ประภัสสร

พำนิช

218,475

0.11%

2.3

น.ส.

นุชนำรถ

พำนิช

2,975

0.00%

4,240,775

2.18%

3

ครอบครัวนันทธีโร

3.1

นำย

ถวิล

นันทธีโร

2,100,000

1.08%

3.2

นำง

อัมพร

นันทธีโร

2,010,750

1.03%

3.3

นำย

ธีระ

นันทธีโร

130,025

0.07%

4

นาง

วาสนา

วิริยาทรพันธุ์

3,562,500

1.83%

5

น.ส.

ทัศนีย์

วงษ์ จิราษฎร์

2,853,625

1.46%

1,827,374

0.94%

6

ครอบครัวฉันท์ เรืองวณิชย์

6.1

นำย

สำธร

ฉันท์เรื องวณิชย์

1,242,209

0.64%

6.2

นำง

มัยยำรัตน์

ฉันท์เรื องวณิชย์

558,374

0.29%

6.3

นำย

ชยำธร

ฉันท์เรื องวณิชย์

26,791

0.01%

7

นาย

คนึงนิจ

จินดา

1,537,500

0.79%

8

นาย

วรัษธกฤต

พรแจ่ มใส

1,237,625

0.63%

9

นาย

ณัฐพล

ทรงสายชลชัย

1,186,750

0.61%

1,102,325.00

0.57%

เทพภูษำวัฒนำ

1,021,250

0.52%

10
10.1

ครอบครัวเทพภูษาวัฒนา
นำย
ศักดิช์ ยั

10.2

น.ส.

วิมล

เทพภูษำวัฒนำ

47,500

0.02%

10.3

นำย

ชวลิต

เทพภูษำวัฒนำ

15,000

0.01%

10.4

น.ส.

เทพภูษำวัฒนำ

15,000

0.01%

10.5

นำย

วิลำวัลย์
ศักดิ์สทิ ธิ์

เทพภูษำวัฒนำ

3,575

0.00%

67,559,299

34.66%

194,929,773

100.00%

11

ผู้ถอื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายอื่น ๆ

จานวนหุ้นทัง้ หมด

หมายเหตุ : เป็ นกำรจัดกลุม่ ตำมนำมสกุลเท่ำนัน้ ไม่ได้ บง่ ชี ้ว่ำ บุคคลในกลุม่ มีพฤติกรรมที่เข้ ำลักษณะเป็ นกำรกระทำกำรร่วมกันหรือมีกำรออก
เสียงไปในทิศทำงเดียวกัน

การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

1. วันกาหนดการใช้ สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สำมำรถใช้ สิทธิ ครัง้ แรก ได้ ในวันที่ 25 พฤศจิกำยน
2560 และสำมำรถใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้ อี ก 5 ครั ง้ ทัง้ นี ้ วัน
ก ำหนดกำรใช้ สิท ธิ แ ต่ ละครั ง้ จะตรงกับ วัน ที่ 25 กุม ภำพัน ธ์ 2561 วัน ที่ 25
พฤษภำคม 2561 วันที่ 25 สิงหำคม 2561 วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 และครัง้
สุดท้ ำยกำหนดให้ ตรงกับวันครบกำหนดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับ

วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้ สทิ ธิ ใด ๆ ตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษัทฯ ให้
เลื่อนวันกำหนดใช้ สิทธิ ครัง้ ดังกล่ำวเป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำ โดยบริ ษัทฯ จะไม่
ขยำยอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรี ย กให้ ผ้ ถู ื อใบสำคัญ
แสดงสิทธิสำมำรถใช้ สทิ ธิก่อนครบกำหนด
2. ลักษณะการใช้ สิทธิ
ในกำรใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสำมัญ ของบริ ษัท ฯ แต่ละครั ง้ ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิท ธิ
สำมำรถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสำมัญทังหมดหรื
้
อบำงส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดง
สิทธิที่เหลือและไม่ได้ ใช้ สิทธิ ภำยในวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย บริ ษัทฯ
จะถือว่ำผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำวและให้ ถือว่ำใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ ๆ สิ ้นสภำพโดยไม่มีกำรใช้ สทิ ธิ
3.

ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ

3.1) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญของ
บริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำ
กำร ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ในแต่ละ
ครั ง้ (“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ ”) ในกรณี ที่ วัน
ก ำหนดกำรใช้ สิ ท ธิ ต รงกั บ วั น หยุ ด ท ำกำรของบริ ษั ท ฯ ให้ เลื่ อ นวั น
กำหนดกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวเป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำร
ใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว ยกเว้ นกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
ให้ แ สดงควำมจ ำนงในกำรใช้ สิ ท ธิ ภ ำยในระยะเวลำ 15 วัน ก่ อ นวั น
กำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ำย (“ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย”) ในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทำกำร
ของบริ ษัทฯ ให้ เลือ่ นวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำย
ก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว
3.2) ทัง้ นี ้ กำรแจ้ งข่ ำ วเกี่ ย วกั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ระยะเวลำกำรใช้ สิ ท ธิ และ
ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ บริ ษัท ฯ จะแจ้ งรำยละเอียด
ดังกล่ำวอย่ำงน้ อย 5 วันทำกำรก่อนระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงในกำร
ใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง้ ผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรั พย์
(SET Portal) สำหรั บ กำรใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย บริ ษัท ฯ จะส่ง จดหมำย
ลงทะเบี ย นถึ ง ผู้ถื อ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ำมรำยชื่ อ ที่ ป รำกฏในสมุ ด
ทะเบี ย นผู้ถื อ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ณ วัน ปิ ด สมุด ทะเบี ย นพัก กำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิครัง้ สุดท้ ำย ภำยใน 21 วันก่อนวันครบกำหนดกำรใช้
สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย นอกจำกนี ้ บริ ษัท ฯ จะปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ ำย และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.” หรื อ “ตลำดหลักทรัพย์”) จะ
ทำกำรขึ ้นเครื่ องหมำยห้ ำมกำรซื ้อขำย (SP) ล่วงหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั แรกของกำร
ปิ ดสมุดทะเบียนดังกล่ำว ตรงกับวันหยุดของตลำดหลักทรัพย์ ให้ เลื่อน
เป็ นวันทำกำรก่อนหน้ ำ และในกรณีที่วนั กำหนดกำรใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ำย
ตรงกับวัน หยุด ท ำกำรของบริ ษั ทฯ ให้ เ ลื่อ นวัน ก ำหนดกำรใช้ สิท ธิ ค รั ง้
สุดท้ ำยดังกล่ำว เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดกำรใช้ สิทธิครัง้
สุดท้ ำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะถูกพักกำรซื ้อขำยตังแต่
้ วนั
แรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย SP จนถึงวันกำหนดกำรใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ ำย
การปรั บ สิ ท ธิ ข องราคาและอั ต ราการใช้ บริ ษัทฯ ต้ องดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิ ตลอดอำยุ
สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์ หนึ่ง ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้
เพื่ อ รั กษำผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ถือ ใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ไม่ใ ห้ ด้ อ ยไป
กว่ำเดิม
ก. เมื่อบริ ษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ อันเป็ น
ผลมำจำกกำรรวมหรื อกำรแบ่งแยกหุ้นสำมัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิอนั เป็ นผลมำจำกกำรรวม หรื อกำรแบ่งแยก
หุ้นสำมัญที่ออกแล้ วของบริ ษัท ฯ โดยจะมีผลบังคับทันที นับตังแต่
้ วันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ ผ้ ูถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ รับหุ้นตำมจำนวนที่คำนวณได้
ตำมสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯ ที่ออกภำยหลังจำก
กำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว เสมือนว่ำไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้น
สำมัญของบริ ษัทฯ
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ Par1]
[ Par0]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

[ Par0]
[ Par1]

โดยที่ Price0 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Par0 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Par1 คือ มูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญหลังกำรเปลีย่ นแปลง

ข. เมื่ อบริ ษั ทฯ เสนอขำยหุ้นสำมัญที่ ออกใหม่ ให้ กับผู้ถื อหุ้นเดิ ม และ/หรื อ
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด โดย “รำคำเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสำมัญ
ที่ออกใหม่” ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
ซึง่ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตังแต่
้ วันแรกที่ผ้ ูซือ้ หุ้นสำมัญไม่ได้ รับสิทธิ ในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XR) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำย
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรื อวันแรกของกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญที่ออกใหม่ให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ จำก จำนวนเงินทังสิ
้ ้นที่บริ ษัทฯ
จะได้ รับจำกกำรเสนอขำยหุ้น หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ที่ออกนัน้ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังสิ
้ ้นที่ออกใหม่ในครัง้ นัน้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” ได้ กำหนดไว้ เท่ำกับ “รำคำตลำดถัว
เฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” โดยที่ “รำคำตลำดถัวเฉลี่ย
ถ่วงน ้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” หมำยถึง มูลค่ำกำรซื ้อขำยหุ้น
สำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทฯ หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ ที่ทำกำรซื ้อ
ขำยทังหมดในตลำดหลั
้
กทรัพย์ในระหว่ำงระยะเวลำ 7วันทำกำร (วันที่เปิ ดทำ
กำรซื ้อขำยของตลำดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ ในกำรคำนวณ
ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” เนื่องจำกหุ้น
สำมัญของบริ ษัทฯ ไม่มีกำรซื ้อขำยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว บริ ษัทฯ จะทำกำร
กำหนดรำคำยุติธรรมเพื่อใช้ ในกำรคำนวณแทน
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิ ใน
กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XR)
สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ กบั ผู้ห้ นุ เดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วัน
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่แก่ประชำชนทัว่ ไป สำหรับกรณี ที่
เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่
บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณี ที่เมื่อ มีกำรเสนอขำยหุ้นสำมั ญที่ออกใหม่พ ร้ อมกันมำกกว่ำ 1
รำคำกำรเสนอขำย ในเงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อหุ้นดังกล่ำวด้ วยกัน ให้ นำรำคำ
เสนอขำยของทุกรำคำ และจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทงหมดมำค
ั้
ำนวณรำคำเฉลี่ย
ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้ อมกันดังกล่ำวไม่
อยู่ภำยในเงื่ อนไขที่ต้ องจองซือ้ ด้ วยกัน ให้ นำจำนวนหุ้นและรำคำเสนอขำย
เฉพำะของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ซึ่ง “รำคำเฉลี่ยของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต่ำ
กว่ำร้ อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ" มำคำนวณกำร
เปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้

ในกรณีที่กำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่จะต้ องจองซื ้อด้ วยกัน ให้
นำเฉพำะรำคำเสนอขำยที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุ้นสำมัญของ
บริ ษัทฯ” มำคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

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

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

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

Price0 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Price1 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
A
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วัน
ก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ออก
ใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ วันก่อนวัน
แรกของกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ กรณีเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คล
ในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
B
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ ทังที
้ ่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทั่วไป และ/หรื อ บุคคลใน
วงจำกัด
MP

คือ จำนวนเงินที่ได้ รับภำยหลังจำกกำรหักค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำก
กำรออกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด
BX

ค. เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิ
แก่ผ้ ถู ือหลักทรัพย์ในกำรใช้ สิทธิแปลงสภำพเป็ นหุ้นสำมัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สำมัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภำพ หรื อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญ ) โดย
“รำคำเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ ” ดังกล่ำว ต่ำกว่ำ
ร้ อยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ จะมีผลบังคับทันที
ตังแต่
้ วนั แรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับกำรใช้ สิทธิในกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่

ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ (วันแรกที่ตลำด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XW) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญแก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อ ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
“รำคำเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” คำนวณได้ จำกจำนวนเงินที่บริ ษัทฯ
จะได้ รับจำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิในกำรแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้น
สำมัญ รวมกับเงินที่ได้ รับจำกกำรใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสำมัญนัน้ หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ถ้ ำมี) หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญ
ทังหมดที
้
่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกำรใช้ สทิ ธินนั ้
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้
เปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในกำร
จองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สทิ ธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญ
(วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XW) สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำย
ให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้น เดิ ม (Rights Offering) และ/หรื อ วันแรกของกำรเสนอขำย
หลักทรั พย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้ สิทธิ ที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญแก่
ประชำชนทัว่ ไป สำหรับกรณีที่เป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำวต่อประชำชน
ทัว่ ไป และ/หรื อ ที่เป็ นกำรเสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
อนึ่ง ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภำพพร้ อม
กัน มำกกว่ ำ 1 รำคำกำรเสนอขำย ในเงื่ อ นไขที่ จ ะต้ อ งจองซื อ้ หลัก ทรั พ ย์
ดังกล่ำวด้ วยกัน ให้ คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงจำก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภำพทังหมด
้
แต่ในกรณีที่กำรเสนอขำยพร้ อมกันดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใน
เงื่อนไขที่ต้องจองซื ้อด้ วยกัน ให้ คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงจำก หลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ที่มีสทิ ธิแปลงสภำพ ซึง่ "รำคำเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่" ต่ำกว่ำ
ร้ อยละ 90 ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ" เท่ำนัน้
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

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

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

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

Price0 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio0 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
A
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วัน
ก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญได้ กรณีเสนอขำยให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิม และ/หรื อ ก่อนวันแรกของระยะเวลำกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ที่ อ อกใหม่ ใ ด ๆ ที่ มี สิท ธิ แ ปลงสภำพ/เปลี่ย นเป็ น หุ้น สำมัญ ได้ ต่ อ
ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ บุคคลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
B
คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ เพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิของ
หลักทรั พย์ ใด ๆ ซึ่งสำมำรถแปลงสภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญที่จะ
เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป
และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้ วแต่กรณี
BX
คื อ จ ำนวนเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ภำยหลัง จำกกำรหัก
ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) จำกกำรออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีสิทธิ ในกำรแปลง
สภำพ/เปลี่ยนเป็ นหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และ/หรื อ
เสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขำยให้ แก่บุคคลใน
วงจำกัด รวมกับเงินที่ได้ รับจำกกำรใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสำมัญ
MP

ง. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ำยเงินปั นผลทัง้ หมดหรื อบำงส่วนเป็ นหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับทันที
ตัง้ แต่ วัน แรกที่ ผ้ ู ซื อ้ หุ้ นสำมัญ จะไม่ มี สิ ท ธิ รั บ หุ้ นปั น ผล (วัน แรกที่ ต ลำด
หลักทรัพย์ขึ ้นเครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ A]
[ A  B]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ A  B]
[ A]

Price0 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio0 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio1 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ได้ เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ ว ณ วัน
ก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสำมัญเพื่อสิทธิกำรรับหุ้นปั นผล
A

B

คือ จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสำมัญปั นผล

จ. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 80 ของกำไรสุทธิ
หลังหักภำษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชี
ใด ๆ ระหว่ำงอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
กำรคำนวณอัตรำร้ อยละของเงินปั นผลที่จ่ำยให้ กบั ผู้ถือหุ้น ให้ คำนวณโดย
นำเงินปั นผลที่จ่ำยออกจริ งในรอบระยะเวลำบัญชีในแต่ละปี ดังกล่ำว หำรด้ วย
กำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ ของผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม (ที่ได้ มี
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ) ของรอบระยะเวลำบัญชี นนั ้ กำร
เปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้ สทิ ธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิจะมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั แรก
ที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญไม่มีสิทธิในกำรรับเงินปั นผลนัน้ (วันแรกที่ตลำดหลักทรัพย์ขึ ้น
เครื่ องหมำย XD)
1. รำคำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Pr ice1  Pr ice0 

[ MP  ( D  R)]
[ MP]

2. อัตรำกำรใช้ สทิ ธิจะเปลีย่ นแปลงตำมสูตรกำรคำนวณ ดังนี ้
Ratio1  Ratio0 

โดยที่

[ MP]
[ MP  ( D  R)]

Price0 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Price1 คือ รำคำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง

Ratio0 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิเดิมก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
Ratio1 คือ อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลีย่ นแปลง
MP
D
R

คือ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ”
คือ เงินปั นผลต่อหุ้นที่จ่ำยจริ งแก่ผ้ ถู ือหุ้น
คื อ เงิ น ปั น ผลต่ อ หุ้น ที่ จ ะจ่ ำ ยในอัต รำร้ อยละ 80 โดย
คำนวณจำกกำไรสุทธิ หลังหักภำษี เงินได้ หำรด้ วยจำนวน
หุ้นทังหมดที
้
่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล

“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” และฐำนของมูลค่ำที่ตรำไว้ ซึ่งจะใช้
เปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมีควำมหมำยเช่นเดียวกับ รำยละเอียดในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ น
“วันที่ใช้ ในกำรคำนวณ” หมำยถึง วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสำมัญจะไม่ได้ รับสิทธิในเงิน
ปั นผล
ฉ. ในกรณี ที่ มี เหตุกำรณ์ ใ ด ๆ อันท ำให้ ผลประโยชน์ ต อบแทนใด ๆ ที่ ผ้ ูถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้ รับเมื่อมีกำรใช้
สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม โดยที่เหตุกำรณ์ใด ๆ นันไม่
้ ได้
อยู่ในข้ อ ก ถึง จ ให้ บริ ษัทฯ พิจำรณำกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ

ที่ เกี่ยวข้ องกับกำรปรับหรื อพิจำรณำกำหนดกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้
สิท ธิ และ/หรื อ อัต รำกำรใช้ สิท ธิ ใ หม่ อ ย่ำ งเป็ น ธรรม และไม่ท ำให้ ผ้ ูถื อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิได้ รับผลประโยชน์ด้อย
ไปจำกเดิม โดยให้ ถือว่ำผลกำรพิจำรณำนันเป็
้ นที่สดุ และให้ บริ ษัทฯ แจ้ งให้
สำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และนำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวด้ วยโดยทันทีหรื อก่อนวันที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ต้อง
ดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว
กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ
(ก) ถึ ง (ฉ) เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น และจะค ำนวณกำรเปลี่ ย นแปลงตำมล ำดับ
เหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ ก่อนหลังเปรี ยบเทียบกับ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ฯ” สำหรับกรณีที่เหตุกำรณ์ตำ่ ง ๆ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ คำนวณกำรเปลี่ยนแปลง
เรี ยงตำมลำดับ ดังนี ้ คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครัง้ ที่
ค ำนวณกำรเปลี่ย นแปลง ให้ ค งสภำพของรำคำกำรใช้ สิ ท ธิ เ ป็ น ทศนิ ย ม 4
ตำแหน่ง และอัตรำกำรใช้ สทิ ธิเป็ นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ” ซึ่งจะใช้ เปรี ยบเทียบให้ ใช้ และมี
ควำมหมำยเช่นเดียวกับรำยละเอียดในข้ อ (ข) ข้ ำงต้ น
กำรคำนวณกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัต รำกำรใช้ สิทธิตำมข้ อ
(ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้ รำคำกำรใช้ สิทธิ ใหม่สงู ขึ ้น และ/
หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ลดลง เว้ นแต่กรณีกำรรวมหุ้น ในกรณีที่ห้ นุ สำมัญที่เกิด
จำกกำรใช้ สทิ ธิตำมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิ ทธิ ในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ของ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิใหม่หลังกำรเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมำเป็ นเศษของหุ้นให้
ตัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง และหำกรำคำกำรใช้ สิทธิหลังกำรเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม
4 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสำมัญ ในกำรแสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ ใน
รอบนัน้ คำนวณได้ เป็ นเศษของบำทให้ ตดั เศษของบำททิ ้ง
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ จนเป็ นผลทำให้ รำคำกำรใช้
สิทธิใหม่มีรำคำต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ (Par Value) ก็
ให้ ใช้ ร ำคำกำรใช้ สิทธิ ใ หม่ดังกล่ำว เว้ นแต่จะเป็ นกรณี ที่กฎหมำยห้ ำมมิใ ห้
บริ ษัทฯ ออกหุ้นต่ำกว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับรำคำใช้
สิทธิ ใหม่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นสำมัญเท่ำนัน้ สำหรับอัตรำกำรใช้ สิทธิ
ใหม่ให้ ใช้ อตั รำกำรใช้ สทิ ธิที่คำนวณได้ ตำมข้ อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม
สถำนภำพของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ อยู่
ระหว่ำงวันที่ผ้ ถู ือใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำม
จำนงใช้ สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพำณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว
อันเนื่องมำจำกกำรใช้ สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสำคัญแสดง

สิ ท ธิ จ ะมี สถำนภำพและสิ ท ธิ เ ช่ น เดี ยวกั บ ใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ยงั ไม่ได้ แสดงควำมจำนงใช้ สิทธิ และสถำนภำพจะสิ ้นสุด
ลงในวันที่กระทรวงพำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ ว อันเนื่องมำจำก
กำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิข้ำงต้ นแล้ ว
ในกรณีบริ ษัทฯ มีกำรปรับรำคำกำรใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตรำกำรใช้ สิทธิ ในช่วงที่
บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ นำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้ สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ ำจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ ทำกำรใช้ สิทธิแล้ วจะได้ รับกำรปรับสิทธิ
ย้ อนหลัง โดยบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรออกหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มเติมให้ แก่ใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็ วที่สดุ ตำมจำนวนที่ผ้ ถู ือใบสำคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้ รับ หำกรำคำที่ปรับใหม่นนั ้
มีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสำมัญส่วนที่เพิ่มเติม อำจได้ รับช้ ำกว่ำหุ้นสำมัญที่ได้ รับก่อน
หน้ ำนี ้แล้ ว แต่ไม่เกิน 45 วันทำกำรนับจำกวันที่มีกำรปรับสิทธิ
บริ ษัทฯ อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้ สิทธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดง
สิทธิ ใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้ สิทธิ ก็ได้ ทังนี
้ ้ หำกบริ ษัทฯ ต้ องออกหุ้น
รองรับเพิ่มเติม ให้ ถือว่ำบริ ษัทฯ ได้ รับอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นรองรับดังกล่ำว
เมื่อได้ ยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิให้ ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรปรั บ
สิทธินนอย่
ั ้ ำงเพียงพอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริ ษัท
ได้ รับอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นรองรับ
หุ้ นสำมัญ ที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ สิ ท ธิ ข องใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและได้ รับผลประโยชน์อนั พึงได้ เหมือนหุ้นสำมัญ
เดิมที่ออกและเรี ยกชำระเต็มมูลค่ำแล้ วของบริ ษัทฯ ทุกประกำร เมื่อกระทรวง
พำณิชย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯ
กำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิและอัตรำกำรใช้ สิทธิ ตำมเงื่อนไข (ก) ถึง
(ฉ) บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรแจ้ งผลกำรเปลีย่ นแปลง โดยแจ้ งถึงรำยละเอียดวิธีกำร
คำนวณและเหตุผลที่ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ
และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และตลำดหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ จะแจ้ งผ่ำน
ทำงระบบ SET Portal โดยแจ้ งทันทีหรื อก่อนวันทีอตั รำหรื อรำคำใช้ สิทธิ แปลง
สภำพมีผลบังคับใช้ โดยบริ ษัทฯจะไม่ทำกำรเวนคืนใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ผ้ ถู ือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมจะได้ รับสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำกำรใช้ สิทธิ และ
อัตรำกำรใช้ สทิ ธิทกุ ประกำร
บริ ษัทฯ จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
รำคำและอัตรำกำรใช้ สทิ ธิ เว้ นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิที่
กำหนดไว้ ในข้ อนี ้

ระยะเวลาห้ ามจาหน่ ายหุ้น

-ไม่มี-

อื่น ๆ ที่สาคัญ

-ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

จัดทาโดย

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จำกัด (มหำชน)
______________________________________
(นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

_____________________________________
(นำงสำวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

