
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและ 
ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ 

 บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน)  
ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) 
ส ำหรับผู้ถือหุ้นเดมิ 

ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2560 
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสทิธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสทิธิและผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญ
ของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) ส ำหรับผู้ถอืหุ้นเดมิ 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม 

(“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) จ านวน 129,958,631 หนว่ย (หนึง่ร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพนัหกร้อยสามสิบเอ็ด
หน่วย) ออกโดย บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2560 เพื่อออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งจะจัดสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 6 หุ้ นเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิให้ปัดทิง้ โดยมีอตัราการใช้สิทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ (มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอตัราการใช้
สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) และก าหนดราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสทิธิในราคา 5 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตใ่นกรณี
ที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) รายละเอียด  และเง่ือนไขปรากฏตามข้อก าหนดสิทธิ (ตาม
ความหมายที่ได้ก าหนดไว้ในค าจ ากดัความ) 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตามความหมายที่ได้ก าหนดไว้ในค าจ ากัดความ) จะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิโดยผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องผูกพนัตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ 
และให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว รวมทัง้ ให้
เห็นชอบกบัการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ (ตามความหมายที่ได้ก าหนดไว้ในค าจ ากดัความ) และข้อก าหนด
ตา่ง ๆ ในสญัญาการแตง่ตัง้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ  

ทัง้นี ้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิและส าเนาของสญัญาการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสทิธิได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ ณ ส านกังานใหญ่ เลขที่ 37/9 หมู ่10 ถนนบ้านบงึ – แกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 21110 
และส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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1. ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความตา่ง ๆ ที่ใช้อยูใ่นข้อก าหนดสทิธิให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี  ้

ข้อก าหนดสทิธิ : ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3 (ECF-W3) ส าหรับผู้ ถือหุ้น
เดิม (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ถ้ามี) 

บริษัทฯ หรือ ผู้ออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ 

: บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  3 (ECF-W3) ชนิดระบุช่ือผู้ ถือและสามารถโอน
เปลีย่นมือได้  

ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ : ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ออกให้โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล หรือนิติ
บุคคลอื่นใดที่ ได้ รับการแต่งตัง้โดยชอบให้ท าหน้าที่ เป็นนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิแทน 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ : ผู้ ที่ปรากฏรายช่ือในทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นเจ้าของหรือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ และให้รวมถึงผู้ ถือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคล หรือ 
นิติบคุคลอื่นที่ด าเนินกิจการรับฝากหลกัทรัพย์ได้ตามกฎหมายซึง่เข้ารับท า
หน้าที่แทน 

หุ้นรองรับ : หุ้นสามญัออกใหมข่อง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 
129,958,631 หุ้ น (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อย
สามสบิเอ็ดหุ้น) มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ที่จดัไว้เพื่อรองรับการใช้
สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights 
Offering) รวมทัง้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิซึ่งมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

วนัท าการ : วนัที่ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ไปเปิดท าการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มิใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์ หรือวนัอื่นใดที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศ
ให้เป็นวนัหยดุของธนาคารพาณิชย์ และไมเ่ป็นวนัหยดุท าการของบริษัทฯ 
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ประกาศ ทจ. 34/2551  : ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และ
หุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ส านกังาน ก.ล.ต. : ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์   : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั 
แสดงสทิธิ 

: สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เก็บรักษาโดยนาย
ทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น ช่ือและที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
การโอน การจ าน า การอายัด การออกใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

สทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ : สิทธิทัง้ปวงในใบส าคญัแสดงสิทธิอนัรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัออกใหม่ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม สิทธิในการออก
ลงคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และสทิธิในการได้รับ
คา่เสยีหายในกรณีที่หุ้นรองรับไมเ่พียงพอ 

หุ้น : หุ้นสามญัที่ออกใหมข่อง บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  

ระบบ SET Portal : ระบบเผยแพร่ข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ 

2. ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที่ 3 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม  

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือ และสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย : 129,958,631 หนว่ย (หนึง่ร้อยยี่สบิเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพนัหกร้อยสามสบิเอ็ด
หนว่ย) 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 129,958,631 หุ้ น (หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพนัหกร้อยสามสิบเอ็ด
หุ้ น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ  0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจ านวนหุ้ น 
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วนัประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ซึ่งมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 2 
ตลุาคม 2560 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 129,958,631 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
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ที่มีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัที่ 10 ตุลาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 ในอตัราสว่น
หุ้นสามญัเดิม 6 หุ้น ตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  

ในการค านวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ หาก
มีเศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิของ 
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลอืทิง้ทัง้จ านวน 

ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิที่เกิดจากการค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณ
สิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคัญแสดงสิทธิในจ านวน
เทา่กบัที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตวั 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 20 ตลุาคม 2560  

วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย : วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่ง
ตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ให้เลือ่นวนั
ก าหนดใช้สทิธิครัง้ดงักลา่วเป็นวนัท าการก่อนหน้า  

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี 4 เดือน นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ คือ 
วนัที่ 20 ตลุาคม 2560 และวนัที่ครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ คือ วนัที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2564) โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ข้อก าหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิก่อนครบก าหนด 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั : 5 บาท (ห้าบาท) ต่อ 1 หุ้ นสามัญใหม่ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกได้ในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2562 นบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ และสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้อีก 7 ครัง้ 
จนถึงสิน้สุดวนัครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิ  
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แต่ละครัง้จะตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม 2562 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์  2563 วันที่  25 พฤษภาคม 2563 วันที่  25 สิงหาคม 2563 วันที่  25 
พฤศจิกายน 2563 และครัง้สดุท้ายก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญั 
แสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564  

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ให้เลือ่นวนั
ก าหนดใช้สิทธิครัง้ดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และไม่มีข้อก าหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิก่อนครบก าหนด (รายละเอียดในข้อ 2.3 วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้น)  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้อง
แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 5 
วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ ยกเว้นกรณีการแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายจะก าหนดระยะเวลาไว้เท่ากับ 15 วนั ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.3.3 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด
จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น  
(Dilution Effect) 

: เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ECF-

W2”) ควบคู่กับการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังนัน้ ในการพิจารณา
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมในกรณีดงันี ้

กรณีที่ 1 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 และใบส าคญั
แสดงสิทธิ และผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้ ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิ ECF-W2 และ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ในกรณีที่ 1 ผู้ ถือ
หุ้นเดิมจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control 
Dilution) 

กรณีที่ 2 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 เพียงอย่าง
เดียว และใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 มีการเปลี่ยนมือจากผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ เป็นนักลงทุนอื่น โดยนกัลงทุนอื่นเป็นผู้ ใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสทิธิ ECF-W2 ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 3 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเพียงอย่างเดียว และ



 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าท่ี 6 จาก 39 

ใบส าคญัแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนมือจากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนัก
ลงทนุอื่น โดยนกัลงทนุอื่นเป็นผู้ใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 

กรณีที่ 4 :  กรณีที่บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 และใบส าคญั
แสดงสิทธิ และใบส าคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบส าคัญแสดงสิทธิ มี
การเปลี่ยนมือจากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เป็นนกัลงทนุอื่น โดยนกัลงทุน
อื่นเป็นผู้ ใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้จ านวน 

1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
ภายหลงัการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  ECF-W2 และใบส าคัญแสดง
สทิธิ  หากมีการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และ/หรือใบส าคญัแสดง
สิทธิ ทัง้จ านวน จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control 
Dilution) โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution =       1 -   [Q0 / (Q0 + Qn)] โดยที ่

Q0 =  779,751,786 หุ้น ซึง่ได้แก่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ  
ก่อนวนัใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 และ/หรือ ใบส าคญัแสดง
สทิธิ  

Qn =  จ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 และ/
หรือใบส าคญัแสดงสทิธิโดยในแตล่ะกรณีได้แก่ 

- กรณีที่ 2 (Qw2) : 194,937,946 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้
จากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ ECF-W2 ทัง้จ านวน 

- กรณีที่ 3 (Qw3) : 129,958,631 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้
จากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 

- กรณีที่ 4 (Qw4) : 324,896,577 หุ้น ซึ่งได้แก่จ านวนหุ้นสามญัที่เพิ่มขึน้
จากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 และใบส าคญัแสดง
สทิธิทัง้จ านวน 

 

 Control Dilution 
กรณีที่ 1 ไมม่ีผลกระทบ 
กรณีที่ 2 ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 20.00 
กรณีที่ 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 14.29 
กรณีที่ 4 ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบร้อยละ 29.41 
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2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ภายหลังการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  ECF-W2 และ/หรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะมีผลกระทบจากการลดลงของของราคาหุ้น (Price Dilution) โดย
ค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price Dilution =       (P0 – Pn) / P0 โดยที ่

P0 =  ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วัน 
ท าการก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ ECF-W2 และ ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560 
ซึง่เทา่กบั 4.14 บาทตอ่หุ้น 

Pn =  ราคาเฉลี่ยต่อหุ้ นทัง้หมดภายหลงัการใช้สิทธิของ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ECF-W2  และ/หรือใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้จ านวน โดยในแตล่ะกรณีได้แก่ 

- กรณีที่ 1 และ 4 : [(P0Q0) + (PW2QW2) + (PW3QW3)] / (Q0+QW2+QW3) 

ซึง่เทา่กบั 4.04 บาท 

- กรณีที่ 2 : [(P0Q0) + (PW2QW2)] / (Q0+QW2) ซึง่เทา่กบั 3.91 บาท 

- กรณีที่ 3 : [(P0Q0) + (PW3QW3)] / (Q0+QW3) ซึง่เทา่กบั 4.26 บาท 

โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท 
และ PW3 คือราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ 5 บาท 

 

 Price Dilution 
กรณีที่ 1 และ 4 ร้อยละ 2.39 
กรณีที่ 2 ร้อยละ 5.50 
กรณีที่ 3 ไมม่ีผลกระทบ 

3. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) 

ภายหลงัการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ECF-W2 การลดลงของก าไรต่อหุ้ น (EPS Dilution) โดยค านวณจากสูตรการ
ค านวณ ดงันี ้

EPS Dilution =       (EPS0 – EPSn) / EPS0 โดยที ่

EPS0 = ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสลา่สดุ (ซึ่งเท่ากับ 57.01 ล้านบาท) หาร 
Q0 ซึง่เทา่กบั 0.07 บาท 
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EPSn = ก าไรสทุธิของบริษัทฯ 4 ไตรมาสลา่สดุ (ซึง่เทา่กบั 57.01 ล้านบาท) หาร 

- กรณีที่ 1 และ 4 : (Q0+QW2+QW3) ซึง่เทา่กบั 0.05 บาท 

- กรณีที่ 2 : (Q0+QW2) ซึง่เทา่กบั 0.06 บาท 

- กรณีที่ 3 : (Q0+QW3) ซึง่เทา่กบั 0.06 บาท 

โดย PW2 คือราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ECF-W2 ที่ 3 บาท 
และ PW3 คือราคาการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ 5 บาท 

 

 EPS Dilution 
กรณีที่ 1 และ 4 ร้อยละ 29.41 
กรณีที่ 2 ร้อยละ 20.00 
กรณีที่ 3 ร้อยละ 14.29  

2.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิ สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิและผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.2.1 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิมหีน้าที่ท่ีจะต้องออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แกผู่้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ทุกราย โดยในส่วนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบุช่ือ 
“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์” เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
นัน้ นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือออกใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิ ตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

2.2.2 นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจดัท าและเก็บ
รักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไว้จนกวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ หรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

2.2.3 ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

-  ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏช่ือเป็นเจ้าของใบส าคญั
แสดงสทิธิจ านวนดงักลา่วที่ระบอุยูใ่นสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ในขณะนัน้ ๆ หรือในวนั
ก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิฯ เว้นแตจ่ะได้มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยนักบัผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้ตามข้อ 2.3.6 เกิดขึน้แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ซึง่สทิธิในใบส าคญัแสดง
สทิธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
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-   ผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแทน  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บคุคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์วา่เป็นผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน
ดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยจ านวนดงักล่าวจะต้องไม่
เกินกว่าจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิในช่ือของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ที่ระบุอยู่ในสมุด
ทะเบียนในขณะนัน้ ๆ หรือในวนัก่อนวนัแรกของการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สทิธิในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียน 

2.2.4 เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับ
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิรายดงักล่าวเป็นผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและลงทะเบียนดังกล่าวแล้ว นาย
ทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไว้ในช่ือของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสทิธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก สว่นจ านวนรวมของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่วา่ด้วยเหตใุดก็ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ได้แยกไปออกใบส าคญัแสดงสิทธิและลงทะเบียนไว้ในช่ือของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่ว 

2.3 วิธีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น 

2.3.1 วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะเร่ิมใช้สิทธิครัง้แรกได้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นับจากวันที่ออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้อีก 7 ครัง้ จนถึงสิน้สุดวันครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้จะตรงกบัวนัที่ 25 สงิหาคม 
2562 วันที่  25 พฤศจิกายน 2562 วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่  25 พฤษภาคม 2563 วันที่ 25 
สงิหาคม 2563 วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และครัง้สดุท้ายก าหนดให้ตรงกบัวนัครบก าหนดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2564 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิใด ๆ ตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัทฯ ให้เลือ่นวนัก าหนดใช้สิทธิ
ครัง้ดังกล่าวเป็นวนัท าการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ และไม่มี
ข้อก าหนดเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิก่อนครบก าหนด 
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2.3.2 การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

ในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ แตล่ะครัง้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
ทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือและไม่ได้ใช้สิทธิภายในวนัก าหนดการ  
ใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคัญ 
แสดงสทิธิดงักลา่ว และให้ถือวา่ใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ ๆ สิน้สภาพโดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

2.3.3 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 2.3.6 โดยมีระยะเวลาแจ้งความจ านงในการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงันี ้

- การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในแตล่ะครัง้ (ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ  
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ (“ระยะเวลำกำร
แจ้งควำมจ ำน งในกำรใช้สิ ท ธิ ”) ในกรณี ที่ วันก าหนดการใช้สิท ธิตรงกับ วันหยุด 
ท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวนัท าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว 

- การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิการซือ้หุ้นสามญัครัง้สดุท้าย 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ  
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. ของทกุ
วนัท าการ ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย (“ระยะเวลำกำรแจ้ง
ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัทฯ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการ
ใช้สทิธิครัง้ดงักลา่ว  

ทัง้นี ้การแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ  
ใช้สทิธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ผ่านทางระบบ SET Portal ส าหรับการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย บริษัทฯ จะส่ง
จดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามรายช่ือที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้สดุท้าย ภายใน 21 วนัก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
21 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้
ขาย (SP) ลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่วนั
แรกของการปิดสมดุทะเบียนดงักลา่ว ตรงกบัวนัหยดุของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อน
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หน้า และในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัหยุดท าการ ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายกอ่นหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่ว ทัง้นี ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะถกูพกัการซือ้ขายตัง้แต่วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย SP จนถึงวนั
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

2.3.4 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
Tower B (ข้างสถานทตูจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400โทรศพัท์ 0-2009-9000  
โทรสาร 0-2009-9991 
Website : www.tsd.co.th 

(1) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิจะรับผิดชอบตอ่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ช่ือและนามสกุลจริง สญัชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่
ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง ดงันัน้ ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทกึในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิโดยตรง  

(2) นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่จะต้องออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และจะต้องลงช่ือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ และนายทะเบียนจะ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียน
ก าหนดให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(3) นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ตามสญัญาการแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจดัท าและ
เก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้
สทิธิซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ หรือจนกวา่ครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสทิธิ (แล้วแตก่รณี) 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยแจ้งให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยแจ้งผา่นทางระบบ SET Portal
และแจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั เช่นกนั  

2.3.5 สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถติดตอ่บริษัทฯ เพื่อใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ ตามระยะเวลา
การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 2.3.3 ณ สถานท่ีตามที่อยูด่งัตอ่ไปนี ้
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ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน)  
25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 
โทรศพัท์ 0-2152-7301-4 ตอ่ 212 หรือ 202 
โทรสาร 0-2152-7305 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงสถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กบัผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิทราบโดยแจ้งผา่นทางระบบ SET Portal ตอ่ไป 

2.3.6 วิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถขอรับใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้ นสามัญได้ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ecf-furniture.com) ใน
ระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย 

2.3.6.1 ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้ใบส าคญั
แสดงสทิธิเป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิได้ทนัที 

2.3.6.2 ในกรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ต้องการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอ เพื่อขอถอนใบส าคญั
แสดงสทิธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยยื่น
ต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว จะด าเนินการแจ้งกบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญักบับริษัทฯ เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

2.3.6.3 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและภายในระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย โดยด าเนินการและส่งเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ตามสถานท่ีติดตอ่ที่ระบไุว้ในข้อ 2.3.5 ข้างต้น 

(ก) ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และสง่ให้แก่บริษัทฯ ใน
การใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  หรือระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์
โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ecf-furniture.com) ในระหว่างระยะเวลาแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ หรือระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

http://www.ecf-furniture.com/
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(ข) ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้ อื่นมารับใบส าคัญ
แสดงสทิธิฉบบัใหม ่ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (ถ้ามี) 

(ค) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญั โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญัจะต้องช าระเป็นเงินโอนเข้าบญัชีดงัตอ่ไปนีเ้ท่านัน้  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่ม
ทุน บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน)” ประเภทบัญชีกระแสรำยวัน 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ แกลง เลขที่บัญชี 329-3-03799-4 ทัง้นี ้
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะงดรับช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก
เงินโอนเข้าบญัชีที่ก าหนดไว้นี ้

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 
และ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการโอนเงิน ค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึน้ หรือภาษีอื่น
ใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้
บงัคบัในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

(ง) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 

1. บคุคลสญัชาติไทย  : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ 
หรือส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่
หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกุล ซึง่ท า
ให้ช่ือ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกับใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบ
แจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

2. บคุคลตา่งด้าว : ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาบตัรหนงัสอืเดินทาง
ที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

3. นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจากวนัท่ียื่นแบบ
แสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนัน้ และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 
1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี  พ ร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง  
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4. นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตัง้นิติบุคคล 
และ/หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอ านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้  และ รับรองโดย 
Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้โดย
มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความ
จ านงการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญ  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ มีอ านาจ และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 
1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี  พ ร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

5. คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary 
Public ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ โดยมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบแจ้งความจ านง
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมหนงัสือแต่งตัง้คสั
โตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และเอกสาร
หลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1. หรือ 
2. แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กลา่ว
ข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้ดลุพินิจในการ
พิจารณาให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ตามความ
เหมาะสม 

2.3.6.4 จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ โดยอตัราการใช้สทิธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น เว้นแต่กรณีการปรับอตัราการใช้สิทธิ
ตามข้อ 3.3 (เง่ือนไขการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ) 

2.3.6.5 จ านวนหุ้นสามญัที่ออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วย
ราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเต็มไม่
เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ คณูด้วยอตัราการ 
ใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่
จากการค านวณดงักลา่ว บริษัทฯ จะไมน่ าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินท่ีเหลือ
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จากการใช้สิทธิดงักลา่วเป็นเงินโอน หรือเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 
วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ 

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สทิธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสทิธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามญัที่จะได้รับ
จากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

2.3.6.6 การใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ตามข้อ 2.3.1 และข้อ 2.3.3 ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั โดยไมม่ีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า 

2.3.6.7 หากบริษัทฯ ได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือหลกัฐาน
ประกอบการใช้สทิธิตามข้อ  2.3.6.3 ง) ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือบริษัทฯ ตรวจสอบได้ว่า
ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ กรอกลงในใบแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ ไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง หรือติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่
ครบถ้วนถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และให้ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้
นัน้สิน้สภาพลงโดยไมม่ีการใช้สทิธิ  

บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสัง่จ่ายเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะ (แล้วแต่กรณี) และใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ ถือว่ามีการใช้
สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
ภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อ
ดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆอย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่ว ยงัมีผลใช้ต่อไปจนถึงวนัก าหนดการใช้
สทิธิครัง้สดุท้าย 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ช าระจ านวนเงินในการใช้
สทิธิไมค่รบถ้วนตามจ านวนที่ระบไุว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญับริษัทฯ มี
สิทธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี ้ตามที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิเลอืกไว้ในใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

(ก) ถือวา่การแจ้งความจ านงในการใช้สทิธินัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ หรือ 
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(ข) ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเพียงบางส่วนเท่ากับจ านวนที่จะได้รับตาม
จ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ 
หรือ 

(ค) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ช าระเงินเพิ่มเตมิตามจ านวน
ที่ประสงค์จะใช้สทิธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิในแต่ละ
ครัง้ หรือระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หากบริษัทฯ ไม่ได้รับ
เงินครบถ้วนตามจ านวนในการใช้สทิธิภายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลกิการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั และให้ถือการแจ้งความ
จ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง โดยไมม่ีการใช้สทิธิ 

ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทฯ จะโอนเงินคืน หรือสั่งจ่ายเช็คระบุช่ือขีดคร่อมเฉพาะ 
(แล้วแตก่รณี) และใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ
ในครัง้นัน้ ๆ  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ในกรณีตาม (ข) เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทฯ จะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืในกรณีที่บริษัทฯ ถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่น
คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับภายใน 14 วันท าการนับจากวันก าหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การกระท าใด ๆ ของบริษัทฯ ตามข้อ 2.3.6.7 นี ้ให้ถือวา่เป็นท่ีสดุในแตล่ะครัง้ของการใช้สทิธิ 

2.3.6.8 เมื่อมีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่ง
มอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญั พร้อมหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามข้อ  2.3.6.3 ง) และช าระเงินค่าจองซือ้
หุ้นสามญัถูกต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัทฯ 

2.3.6.9 เมื่อพ้นก าหนดวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้
ถือวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ ๆ สิน้สภาพลง โดยไม่มีการใช้
สทิธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้น
ก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
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2.3.6.10 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินสว่นที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้กบัผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ  
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ได้ภายในระยะเวลา 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิใน 
ครัง้นัน้ ๆ ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับอตัราดอกเบีย้  
ร้อยละ 7.5 ต ่อปี  โดยค านวณจากเงินสว่นที ่ไม ่ได้รับการใช้ส ิทธินบัตัง้แต ่วนัที ่พ้น
ก าหนดเวลา 14 วนัดงักลา่ว จนถึงวนัที่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินสว่นที่ไม่ได้  
ใช้สิทธิ 

อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้ท าการโอนเงินคืน หรือสัง่จ่ายเช็คระบช่ืุอขีดคร่อมเฉพาะช่ือผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่
อยู่ที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัโดยถกูต้องแล้วโดยชอบ ให้ถือวา่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนโดยชอบแล้วและจะไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป โดยบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในความสญูหายหรือเสยีหายอยา่งใด 
ที่อาจเกิดขึน้เนื่องจากการสง่เช็ค  ทางไปรษณีย์ดงักลา่ว 

2.3.6.11 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ใช้สิทธิซือ้หุ้นรองรับไมเ่ต็มจ านวนที่ตนมีสิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ บริษัทฯ จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ที่ระบจุ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนัท าการนบัแต่วนัใช้สิทธิใน
แตล่ะครัง้ ยกเว้นในการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะไมม่ีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิใด ๆ อีก 

2.3.6.12 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคญัแสดง
สิทธิเป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทฯ จะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบ
ใหม่ โดยมีจ านวนของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าว 
หากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ในระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 
14 วนัท าการนบัจากวนัใช้สทิธินัน้ ๆ และจะท าการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิใบเก่า 

2.3.6.13 บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กระทรวงพาณิชย์ตาม
จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วันนับตัง้แต่วันที่
บริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีมีการใช้สิทธิแตล่ะครัง้ และบริษัทฯ จะด าเนินการจด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธิโดยถกูต้องสมบรูณ์
แล้วนัน้ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่
ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้ 

บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัที่เกิดจากการสิทธิดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่า
เทียมกับหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นับตัง้แต่วันที่นาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้ใช้สิทธิโดยถกูต้องสมบรูณ์แล้วนัน้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น
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ของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วทกุ
ประการ อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

2.3.6.14 ในกรณีหุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะด าเนินการชดใช้
คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไม่สามารถใช้สทิธิได้ตามข้อ 8 อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม (เช่น กรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต่างด้าวที่ไม่
สามารถใช้สทิธิเพราะถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ) 

2.3.6.15 (ก) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตามข้อบงัคบับริษัทฯ จะสามารถ
ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ เพื่อซือ้หุ้นรองรับของบริษัทฯ ไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น
ได้ภายใต้เง่ือนไขวา่ เมื่อได้ใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในวนัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ แล้ว
ต้องไม่ท าให้การถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยทัง้หมดขดัตอ่ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ซึง่ ณ วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธินีอ้ยู่ที่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ   

  (ข) อย่างไรก็ดี หากข้อจ ากดัการถือหุ้นของบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยตาม (ก) ข้างต้นมีผลท า
ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ซึ่งได้ใช้สิทธิตามวิธีการ
ดงักลา่วมาครบถ้วน ไมส่ามารถใช้สทิธิได้เต็มจ านวนที่ระบใุนหนงัสือแสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิ บริษัทฯ จะอนุญาตให้ด าเนินการใช้สิทธิได้เพียงสว่นท่ีไม่ขดัต่อข้อจ ากดัการ
ถือหุ้ นข้างต้นภายใต้หลกัการผู้ แสดงความจ านงก่อนจะสามารถใช้สิทธิได้ก่อน (First 
Come, First Served) และบริษัทฯ จะคืนใบส าคญัแสดงสิทธิและเงินส่วนท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ
โดยไม่มีดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าว 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนัท าการ นบัแตว่นัใช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ  

   หากในวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยไม่
สามารถใช้สิทธิ เนื่องจากข้อจ ากดัเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เป็นบคุคลที่มิใช่
สญัชาติไทยให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่เป็นบคุคลที่มิใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดใช้  
ใด ๆ จากบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมม่ีการช าระคา่เสยีหายหรือคา่ชดเชยใด ๆ ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจากการดงักลา่วทัง้สิน้ 

2.3.6.16 การออกและส่งมอบหุ้นสามญัออกใหม่ ช่ือที่จะระบใุนหุ้นสามญัออกใหม่จะใช้ช่ือเดียวกัน
กบัช่ือที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยบริษัทฯ จะจดัสง่ใบหุ้น
ไปยงัผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจตกลงกับผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิล่วงหน้า ให้
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บริษัทฯ เก็บใบหุ้นสามญั ใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ และเอกสารอื่น ๆ 
ไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตวัแทนมารับไปด้วยตวัเองก็ได้ โดยจะต้อง
ด าเนินการตามที่บริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจจะออกใบหุ้นในระบบใบหุ้น (Script) และ
ระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) หากบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญโดยระบบไร้ใบหุ้น บริษัทฯ จะ
ด าเนินการเมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบว่า ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์
ยอมรับเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแล้ว โดยบริษัทฯ จะสง่ใบ
หุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิต้องระบช่ืุอและบญัชีของบริษัทสมาชิกของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยถกูต้องใน
ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และบริษัทฯ จะสง่มอบหุ้นสามญั หรือใบส าคญั
แสดงสทิธิผา่นบญัชีฝากหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 

2.3.6.17 ในกรณีที่การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิต้องมีภาระภาษีเงินได้ ค่าอากร
แสตมป์หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นใด ผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สทิธิที่ใช้สิทธิถือหุ้นดงักลา่วต้องเป็นผู้ รับภาระค่าภาษีดงักลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทฯ 
มีสทิธิหกัภาษี ณ ที่จ่ายได้ตามที่กฎหมายก าหนด  

2.3.7 การแก้ไขวิธีการและขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ในกรณีที่ตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานใดที่เก่ียวข้องได้ออก
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีการปฏิบตัิการใด ๆ ที่มีผลท าให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขรายละเอียดของวิธีการและ
ขัน้ตอนในการใช้สทิธิตามข้อ 2.3.6 ให้บริษัทฯ สามารถท าการแก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิให้สอดคล้องกบั
ประกาศ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้ และต้องแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ นายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

3. หน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิมีหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิตลอดอายสุญัญาของใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี  ้

3.1. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดสทิธิ 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ความพยายามอยา่งดีที่สดุ ในการประกอบธุรกิจให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
และจะปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่ต่าง ๆ ที่ออกตาม
กฎหมาย และจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ของข้อก าหนดสิทธิฉบบันีโ้ดยเคร่งครัดตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

  



 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าท่ี 20 จาก 39 

3.2. สทิธิของบริษัทฯ ในการเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกครัง้นีไ้ม่มีข้อก าหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้
สทิธิก่อนระยะเวลาที่ก าหนดตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3. เง่ือนไขการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

3.3.1 บริษัทฯ ต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือ
การแบง่แยกหุ้นสามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากดั ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ค านวณได้ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญั) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ”  

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของ
บริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก
ในครัง้นี ้ 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ อนัท า
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะ
ได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม โดยที่เหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่น
ข้อ (ก) ถึง (จ) 

ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญ รวมทัง้วิธีการค านวณถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามที่ระบุต่อไปนี ้ไม่ได้ท าให้
ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวา่เดิม โดยบริษัทจะด าเนินการปรับราคาการ
ใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิในกรณีตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นตามสตูรและวิธีการค านวณ ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) เมื่อบริษัทฯ เปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ อนัเป็นผลมาจากการรวมหรือ
การแบง่แยกหุ้นสามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะปรับราคาการใช้สทิธิอนัเป็นผลมาจากการรวม หรือการแบ่งแยกหุ้นสามญัที่ออกแล้ว
ของบริษัทฯ โดยจะมีผลบงัคบัทนัที นบัตัง้แตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้รับหุ้นตามจ านวนที่
ค านวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้ นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกภายหลังจากการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว เสมือนวา่ไมม่ีการเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

0Par  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Par  คือ มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลีย่นแปลง 

(ข) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บุคคลใน
วงจ ากดั ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ค านวณได้ ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
ตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้น
สามญัจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย 
XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลีย่ของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จาก จ านวนเงินทัง้สิน้ท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้น หกัด้วยคา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หารด้วยจ านวน
หุ้นสามญัทัง้สิน้ท่ีออกใหมใ่นครัง้นัน้  

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” ได้ก าหนดไว้เท่ากบั “ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อ
หุ้นของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” โดยที่ “ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัต่อหุ้นของหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ” หมายถึง มลูคา่การซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัของ
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บริษัทฯ ที่ท าการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ในระหวา่งระยะเวลา 7 วนัท าการ (วนัท่ีเปิดท า
การซือ้ขายของตลาดหลกัทรัพย์) ติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีใช้ในการค านวณ  

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” เนื่องจากหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ไม่มีการซือ้ขายในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษัทฯ จะท าการก าหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการ
ค านวณแทน 

 “วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
ที่ออกใหม ่(วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กบัผู้
หุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่แก่ประชาชน
ทัว่ไป ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี  

อนึง่ ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่พร้อมกนัมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้นดงักล่าวด้วยกัน ให้น าราคาเสนอขายของทุกราคา และจ านวนหุ้นที่
ออกใหม่ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม ่แตใ่นกรณีที่การเสนอขาย
พร้อมกนัดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขาย
เฉพาะของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ซึ่ง “ราคาเฉลี่ยของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ 
"ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" มาค านวณการเปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

ในกรณีที่การเสนอขายดงักล่าวไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น าเฉพาะราคา
เสนอขายที่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” มาค านวณการ
เปลีย่นแปลงเทา่นัน้ 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณี
เสนอขายหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของ
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การเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ทัง้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/
หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั 

BX  คือ จ านวนเงินท่ีได้รับภายหลงัจากการหกัคา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออก
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั 

(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหมใ่ด ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ บคุคลในวงจ ากดั โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สทิธิแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ (เช่น หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญั) โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักลา่ว ต ่ากว่าร้อยละ 
90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ จะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แตว่นัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น
สามญัจะไม่ได้รับการใช้สิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/
เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XW) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่
ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัแก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

“ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ จะได้รับจากการ
ออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสทิธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั รวมกบัเงินท่ีได้รับจากการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม ่(ถ้ามี) หาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดที่ต้องออกใหมเ่พื่อรองรับการใช้สทิธินัน้ 

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ 
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์
ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้
เคร่ืองหมาย XW) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และ/หรือ 
วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ดงักลา่วต่อประชาชนทัว่ไป 
และ/หรือ ที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 
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อนึง่ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสทิธิแปลงสภาพพร้อมกนัมากกวา่ 1 ราคา
การเสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วด้วยกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง
จาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดงักลา่วไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกนั ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่" ต ่ากว่าร้อยละ 90 
ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ" เทา่นัน้  

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

 MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 
A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะ
แปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ กรณีเสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดิม 
และ/หรือ ก่อนวนัแรกของระยะเวลาการเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออก
ใหม่ใด ๆ ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ต่อประชาชน
ทัว่ไป และ/หรือ บคุคลในวงจ ากดั แล้วแตก่รณี 

B   คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลกัทรัพย์ 
ใด ๆ ซึ่งสามารถแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญที่จะเสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั  แล้วแตก่รณี  

BX  คือ จ านวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับภายหลงัจากการหกัค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) 
จากการออกหลกัทรัพย์ใด ๆ ท่ีมีสิทธิในการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกบั
เงินท่ีได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
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(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้น
สามญัไมม่ีสทิธิในการรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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โดยที่  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

A  คือ จ านวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นสามญัเพื่อสทิธิการรับหุ้นปันผล  

B  คือ  จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล  

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของ
บริษัทฯ ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ระหวา่งอายใุบส าคญัแสดงสทิธิที่ออก
ในครัง้นี ้ 

การค านวณอตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ให้ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออก
จริงในรอบระยะเวลาบญัชีในแต่ละปีดงักล่าว หารด้วยก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้ของผลการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวม (ที่ได้มีการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ) ของรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่
วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัไมม่ีสทิธิในการรับเงินปันผลนัน้ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย 
XD) 

1. ราคาการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้
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2. อตัราการใช้สทิธิจะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ ดงันี ้

)]([

][
01

RDMP

MP
RatioRatio


  

โดยที่  0Price คือ ราคาการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Price  คือ ราคาการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 
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0Ratio คือ อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปลีย่นแปลง 
1Ratio  คือ อตัราการใช้สทิธิใหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง 

MP  คือ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” 
D  คือ เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 
R  คือ เงินปันผลต่อหุ้น ที่จะจ่ายในอตัราร้อยละ 80 โดยค านวณจากก าไร

สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล 

“ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัทฯ” และฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้ 
และมีความหมายเช่นเดียวกบั รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

“วนัท่ีใช้ในการค านวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในเงินปันผล 

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ใด ๆ อนัท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกวา่เดิม โดยที่
เหตกุารณ์ใด ๆ นัน้ไมไ่ด้อยูใ่นข้อ (ก) ถึง (จ)  ให้บริษัทฯ พิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการปรับหรือพิจารณาก าหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สดุ และให้
บริษัทฯ แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ ทราบถึง
รายละเอียดดงักลา่วด้วยโดยทนัทีหรือก่อนวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์ที่ต้องด าเนินการเปลีย่นแปลงการใช้
สทิธิดงักลา่ว 

3.3.2 การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกนั
และจะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ ก่อนหลงัเปรียบเทียบกบั "ราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ” ส าหรับกรณีที่เหตกุารณ์ต่าง ๆ เกิดขึน้พร้อมกัน ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงตามล าดบั ดงันี ้คือ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) และ (ฉ) โดยในแตล่ะล าดบัครัง้ที่ค านวณการเปลีย่นแปลง 
ให้คงสภาพของราคาการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหนง่ และอตัราการใช้สทิธิเป็นทศนิยม 4 ต าแหนง่  

“ราคาตลาดของหุ้ นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น 

3.3.3 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการ
เปลีย่นแปลง ซึง่ท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมส่งูขึน้ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวม
หุ้น ในกรณีที่หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิของการแสดงความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ของอตัราการใช้สิทธิใหม่
หลงัการเปลี่ยนแปลง) ค านวณออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้ และหากราคาการใช้
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สทิธิหลงัการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั ในการแสดงความจ านงการ
ใช้สทิธิในรอบนัน้ ค านวณได้เป็นเศษของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

3.3.4 ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมม่รีาคาต ่ากวา่มลูคา่ที่
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทฯ (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สทิธิใหมด่งักลา่ว เว้นแตจ่ะเป็นกรณีที่
กฎหมายห้ามมิให้บริษัทฯ ออกหุ้นต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปรับราคาใช้สิทธิ
ใหม่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่ให้ใ ช้อตัราการใช้สิทธิที่
ค านวณได้ตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เช่นเดิม  

3.3.5 สถานภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับ 
จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้
แสดงความจ านงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระ
แล้ว อนัเนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว 

ในกรณีบริษัทฯ มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ ในช่วงที่บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้น าหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะ
ได้รับการปรับสทิธิย้อนหลงั โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหมเ่พิ่มเติมให้แก่ใบส าคญัแสดง
สิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ สมควรจะได้รับ หากราคาที่ปรับใหมน่ัน้มีผลบงัคบัใช้โดยหุ้นสามญัสว่นท่ีเพิ่มเติม 
อาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัที่ได้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว แตไ่มเ่กิน 45 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีมีการปรับสทิธิ 

3.3.6 บริษัทฯ อาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับ
อตัราการใช้สิทธิก็ได้ ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม ให้ถือว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับดงักลา่วเมื่อได้ยื่นมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่อนุมตัิให้ออกหุ้นเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธินัน้อย่างเพียงพอต่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นรองรับ 

3.3.7 หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและ
ได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้ นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัทฯ  
ทกุประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 

3.3.8 การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ ตามเง่ือนไขที่ (ก) ถึง (ฉ) บริษัทฯ จะด าเนินการ
แจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งถึงรายละเอียดวิธีการค านวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่ว ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ และส าหรับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ 
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จะแจ้งผ่านทางระบบ SET Portal โดยแจ้งทนัทีหรือก่อนวนัที่อตัราหรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีผล
บงัคบัใช้ โดยบริษัทฯ จะไม่ท าการเวนคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเดิมจะได้รับ
สทิธิในการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิ และอตัราการใช้สทิธิทกุประการ 

3.3.9 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิฯ และจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิ 
เว้นแตจ่ะมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.3 นี ้

4. สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิของหุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้น
สามญัเดิมของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านีแ้ล้วทุกประการ รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใด ที่
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั ทัง้นี ้นบัตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้จดแจ้งช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว 

5. รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

5.1 จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 129,958,631 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้

5.2 มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น เทา่กบั 0.25 บาทตอ่หุ้น 

5.3 ราคาการใช้สทิธิ เทา่กบั 5 บาทตอ่หุ้น 

5.4 อตัราการใช้สทิธิ เทา่กบั 1 หนว่ย ใบส าคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการยื่นขออนุญาตน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัสดุท้ายของระยะเวลาการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หรือวนัสดุท้าย
ของระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ทัง้นี ้เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่ว สามารถท าการซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

6. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

6.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ ไม่มีข้อจ ากดัการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ เว้นแต่การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิ เพื่อพกัการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ซึ่งบริษัทฯ จะปิดสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัครบก าหนดการใช้
สทิธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้า 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุ
ทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดท าการของตลาด
หลกัทรัพย์ให้เลือ่นเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้า) 



 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าท่ี 29 จาก 39 

6.1.1 การโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มิได้ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

- การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบูรณ์เมื่อ 
ผู้ โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ ที่สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบุช่ือเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏช่ือดงักลา่ว (แล้วแต่กรณี) ได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
ผู้ รับโอนโดยลงลายมือช่ือสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

- ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกบับริษัทฯ การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักบั
บริษัทฯ ได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิ พร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ผู้ รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือช่ือเป็นผู้ รับโอนใน
ด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

- ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหวา่งผู้ รับโอนกบับคุคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
จะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงทะเบียนการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเรียบร้อยแล้ว 

- การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะต้องท าตาม
แบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลง
ลายมือช่ือครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอื่น ๆ ที่ยืนยนัถึงความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของการโอนและการรับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ พร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหลกัฐานอื่น ๆ ท่ีจะต้องสง่มอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามที่
นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก าหนด อย่างไรก็ดี นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิปฏิเสธ
ไมรั่บค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสทิธิ หากนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิเห็นวา่การ
โอนใบส าคญัแสดงสทิธินัน้ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

6.1.2 ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6.2 บคุคลที่ไมใ่ช่สญัชาติไทย 

6.2.1 บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สทิธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย ซึง่ได้ด าเนินการใช้สทิธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนท าให้สัดส่วนการถือหุ้ นของคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบงัคบัหรือตามสดัสว่นท่ีอาจมีการแก้ไขในข้อบงัคบัในอนาคต 

6.2.2 หากข้อจ ากดัการโอนดงักลา่วข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ไมใ่ช่สญัชาติไทยที่ได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไมส่ามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนท่ีระบใุนใบ
แจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถ
เลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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ก) ให้บริษัทฯ คืนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิ
ของใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยดงักลา่ว 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนัท าการนบัจากวนัทีใ่ช้สทิธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทฯ เป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ และเงินตามจ านวนการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิในส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบั
ก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ในสว่นท่ียงั
มิได้มีการใช้สทิธิดงักลา่ว เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว ไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัทัง้จ านวนหรือบางสว่น 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย จะต้องแสดงความ
จ านงที่จะให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ ก) หรือ ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้งความจ านงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 

6.2.3 บริษัทฯ จะอนุญาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิ ในส่วนที่ยังมิได้รับการใช้สิทธิตามข้อ 6.2.2 ข) บางส่วนหรือทัง้หมดในวันใช้สิทธิวันแรกที่
สามารถกระท าได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากัด อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วนัใช้สิทธิดงักลา่วมากกว่าจ านวนหุ้นสามญัที่อนญุาตให้ใช้
สทิธิได้โดยไมข่ดัตอ่ข้อจ ากดัการโอนหุ้น เร่ืองสดัสว่นการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทฯ จะด าเนินการใช้สิทธิ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มิใช่สญัชาติไทย ตามล าดบัการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิที่ครบถ้วนสมบรูณ์ตามข้อก าหนดในการใช้สทิธิในครัง้นี ้

6.2.4 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่
วา่รูปแบบใดจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการใช้สทิธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากดัเร่ือง
สดัส่วนการถือครองหลกัทรัพย์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่
สญัชาติไทย 

6.2.5 หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงความจ านงให้บริษัทฯ ด าเนิน
ตามข้อ 6.2.2 ข) และ ณ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วไมส่ามารถใช้สทิธิได้ เนื่องจากข้อจ ากดัเก่ียวกบัการถือครองหุ้นของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าว
หมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้อง
คา่เสยีหายใด ๆ ตอ่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะไมด่ าเนินการชดใช้คา่เสยีหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
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7. กำรจอง กำรจ ำหน่ำย และกำรจัดสรร 

7.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ม่ผ่านผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย เนื่องจากเป็นการ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

7.2 ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

- ไมม่ี- 

7.3 วนัและวิธีการจอง และการช าระเงินคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

เนื่องจากใบส าคญัแสดงสิทธิออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมลูค่า ดงันัน้ จึงไม่มีวนั วิธีการจอง และการช าระ
เงินคา่จองซือ้ใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการจดัสง่ใบแจ้งผลการฝากหลกัทรัพย์
ให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ภายใน 7 วนัท าการ หลงัจากการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อสทิธิในการรับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  

7.4 วิธีการสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะด าเนินการส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 11 ตลุาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการออกและสง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิ ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

7.4.1 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมไมม่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์หรือศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ จะส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิตาม
จ านวนที่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบใุนสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรร
จะไม่สามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

7.4.2 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับริษัทหลกัทรัพย์ 

ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิฝากไว้กับ 
“บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอด
บัญชีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหลักทรัพย์อยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท 
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ ได้รับจดัสรรฝากไว้ และออกหลกัฐาน
การฝากให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณี
นีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์
อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 
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ทัง้นี ้ช่ือของผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ที่ได้รับการ
จัดสรรประสงค์ที่จะฝากใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ที่ได้รับการจดัสรรตามข้อ 7.4.1 แทน 

7.4.3 กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิฝากไว้กบัศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวน
ที่ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิต้องการขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะต้องถอนใบส าคญัแสดงสทิธิออก
จากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ดงันัน้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือ
หุ้นที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายใบส าคัญแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์
อนญุาตให้ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิได้ด าเนินการถอนใบส าคญัแสดงสทิธิออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

7.5 การสง่มอบหุ้นสามญัออกใหมท่ี่เกิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ 

ในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

7.5.1 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามญั โดยให้ออกใบ
หุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิจะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ ตามช่ือที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัครบ
ก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณีนี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่
สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึง่อาจจะ
ได้รับภายหลงัจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้ รับอนุญาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ 

7.5.2 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้ นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ นสามัญ แต่
ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ
ฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก ” และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้ นสามัญอยู่ ใน
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ขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนั
ท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามัญ จะสามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 7.5.2 
ช่ือของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้ น จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลกัทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะนัน้แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นตามข้อ 7.5.1 แทน 

7.5.3 ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น ไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์จะใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ใน
บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี
จ านวนหุ้นสามัญตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อต้องการขาย
หุ้น จะต้องด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลกัทรัพย์
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ดังนัน้ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

8. กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 

บริษัทฯ จะชดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ตามรายละเอียด ดงันี  ้

8.1. บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่มาแจ้งความจ านงที่
จะใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิแต่ละครัง้ ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิ หรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้อยา่งเพียงพอ ยกเว้นกรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากดัในการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามข้อ 6  

บริษัทฯ จะจดัให้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 30 
วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้อย่างเพียงพอ 
ทัง้นีเ้พื่อท าการตรวจสอบรายช่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่นัน้ ซึง่การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 
จะไมม่ีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายใบส าคญัแสดงสทิธิแตอ่ยา่งใด 
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การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 8.1 บริษัทฯ จะช าระเป็นเงินโอน หรือให้เป็นเช็คระบุช่ือขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ 
(แล้วแต่กรณี) และจะจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้
หุ้นสามญัภายใน 30 วนั นบัจากวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้น และให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิได้รับเงินคา่เสยีหายคนืแล้วโดยชอบและไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

8.2 การค านวณคา่เสยีหายที่บริษัทฯ จะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามข้อ 8.1 
มีสตูรการค านวณ ดงันี ้

คา่เสยีหายตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย  = A x [MP – EP] 

โดยที่  A คือ   จ านวนหุ้ นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ตามอัตราการใช้สิทธิที่
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย  

 MP คือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละ
รอบ ซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ มาแสดงความจ านง
ในการใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทฯ) ค านวณจาก มลูค่า
ซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทฯ หารด้วย จ านวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่มีการ
ซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) 

 EP  คือ ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิ  

8.3 การชดใช้คา่เสยีหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นท่ีสดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนตา่งด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใช้สทิธิได้ 
เนื่องจากข้อจ ากดัในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดว่าการถือหุ้นของคน
ตา่งด้าวจะต้องไม่เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ในกรณีเช่นนี ้บริษัทฯ 
จะไมช่ดเชยค่าเสยีหายหรือด าเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึ่งเป็นคนตา่งด้าว และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิซึง่เป็นคนตา่งด้าวไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

9. ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทฯ จะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนั นบัจาก
วนัท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิแล้วเสร็จ 

10. ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิจำกกำรใช้สทิธิของใบส ำคัญแสดงสทิธิ 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน 30 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ทัง้นี ้
เพื่อให้หุ้นสามญัดงักลา่วสามารถท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 
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11. กำรด ำเนินกำรหำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถหำตลำดรองให้กับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่ใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และการเพิกถอน
หลกัทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยไม่มีข้อก าหนดอื่นที่
ตา่งไปจากใบส าคญัแสดงสิทธิทัว่ไป (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาตลาดรองได้ 
บริษัทฯ จะเป็นตวักลางให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรรมาเสนอขายต่อผู้สนใจลงทนุในราคาเสนอซือ้และ
เสนอขายที่พอใจกนัทัง้ 2 ฝ่าย 

12. กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลอืจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ไป ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการที่เก่ียวข้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังาน ก.ล.ต.   

13. จ ำนวนหุ้นสำมัญที่รองรับเมื่อรวมกับจ ำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ 

 จ านวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม จ านวน  779,751,786 หุ้น 

 จ านวนหุ้นที่จดัสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

จ านวน    129,958,631  หุ้น 

 จ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ ECF-W2 และใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 

จ านวน  1,104,648,363 หุ้น 

ดงันัน้ จ านวนหุ้นที่จดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้คิดเป็น  
ร้อยละ 16.67 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 779,751,786 หุ้น ณ วนัประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 ซึง่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิเมื่อวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560  

14. กำรออกใบแทนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิสญูหาย ถกูขโมย ถกูท าลาย ฉีกขาด หรือเลอะเลือน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิน ามา
ยื่นให้แก่นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิก่อนที่จะมีการออกใบแทนให้ ณ ส านกังานของนายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และตามที่นายทะเบียนใบส าคญัแสดง
สทิธิ และบริษัทฯ จะได้ก าหนดไว้ตามสมควร 
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15. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ 

15.1 การแก้ไขสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ ในเร่ืองที่จะกระทบต่อสิทธิที่มิใช่สาระส าคญัของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ เช่น แก้ไขขัน้ตอนการใช้สทิธิ หรือเร่ืองที่เห็นได้วา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโดยชดัแจ้ง 
หรือในส่วนซึ่งไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยลง หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบังคับของ ส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เก่ียวข้อง ให้บริษัทฯ กระท าโดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจาก
ที่ได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ทราบแล้ว ทัง้นี  ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิดงักลา่วจะต้องไม่เป็น
การขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาหรืออตัราการใช้สิทธิ ยกเว้นการปรับสิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ระบไุว้ในข้อ 3.3 

15.2 การแก้ไขเปลีย่นแปลงที่เป็นสาระส าคญั 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีข้อ 15.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแล้วแตก่รณี และได้แจ้งให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว 

15.3 การแจ้งข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลง 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ จะแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบ SET Portal โดยทนัที หลงัจากที่
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิ และจะจัดส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัจากวนัที่มีการร้องขอ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้ง
ความประสงค์ที่จะขอรับข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ใน
หวัข้อ 2.3.5 นอกจากนัน้ บริษัทฯ จะจดัสง่ข้อก าหนดสทิธิที่แก้ไขเปลีย่นแปลงให้นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ 
และ ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ 

15.4 การแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ รวมตลอดทัง้ข้อก าหนดแห่งประกาศ ทจ. 34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิแล้ว 

16. กำรประชุมผู้ถอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

16.1 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ อยา่งไรก็ตาม การ
เรียกประชุมจะต้องไม่ใช่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเร่ืองการขยายอายุใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือการ
เปลีย่นแปลงราคาหรืออตัราการใช้สทิธิ ยกเว้นการปรับสทิธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 3.3 
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16.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกนัแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางสว่น ณ ขณะนัน้ อาจร้องขอให้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีนีผู้้
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิโดยเร็ว ซึง่ต้องไมเ่กิน 30 วนันบัแตว่นัท่ีผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิมีค าขอเป็นหนงัสือให้ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หากมีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสทิธิในสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 15.2 ข้างต้น 

(ข) หากมีเหตกุารณ์ส าคญัซึง่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ท่ียงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไป
แล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ยงั
มิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ เห็นว่าอาจกระทบต่อสว่นได้เสียของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิ หรือความสามารถของผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิในการปฏิบตัิตามข้อก าหนดสทิธิ 

ในกรณีที่ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่เรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามวรรคก่อน ให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ 
ขณะนัน้ ด าเนินการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้ 

16.3 ในกรณีที่มีการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิของ
ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 21 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิจะถกูสัง่พกัการซือ้
ขาย (วันแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย SP) จากตลาดหลกัทรัพย์ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือภายในระยะเวลาตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

16.4 ในการเรียกประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจาก ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือที่ใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ 
จดัท าหนงัสือนดัประชมุ โดยระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชมุและเร่ืองที่พิจารณาในที่ประชุม และ
จดัสง่ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละรายตามรายช่ือและที่อยู่ที่
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในวนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุในแตล่ะครัง้  

16.5 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นซึง่มี
สทิธิในการเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะต้องยื่นหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่นายทะเบียนใบส าคญั
แสดงสทิธิก าหนดตอ่ประธานท่ีประชมุหรือผู้ที่ประธานที่ประชมุมอบหมายก่อนเร่ิมการประชมุ 
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16.6 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหน่วยของ ใบส าคัญ 
แสดงสิทธิที่ถืออยู ่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหนึง่หน่วยมีหนึง่เสยีง ผู้ เป็นประธานในที่ประชุมไมม่ีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนนอกจากสทิธิที่ตนมีอยูใ่นฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

16.7 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสว่นได้เสียในข้อพิจารณาอนัใด ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ  ไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณานัน้ ๆ  

16.8 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ท่ีมีสทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยไมร่วมถึง
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีสว่นได้เสยีซึง่จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

16.9 ในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จัดขึน้โดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นผู้จดัประชุม ประธานในท่ีประชมุอาจจะมาจากบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิลง
มติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย โดยประธานท่ีประชมุไมม่ีสทิธิออกเสยีงชีข้าด 

16.10 องค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วย ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้
สทิธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุม ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 25 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางสว่นจึง
ครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้ว 45 นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชมุยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุ ให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงบัไป หากการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
นัน้ เป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลา 30 วนั นับจากวัน
ก าหนดประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก และให้บริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบไุว้ข้างต้น ซึง่ในการประชุมครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ สว่นกรณีที่การประชมุดงักลา่วจดัขึน้โดยการร้องขอของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ใน
กรณีนีบ้ริษัทฯ ไมจ่ าเป็นต้องเรียกประชมุใหมแ่ละให้ถือวา่ไมม่ีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสทิธิ 

16.11 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นทัง้หมด ณ ขณะนัน้ ซึ่งถือโดยผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และได้ออกเสยีงลงคะแนนในมตินัน้  

16.12 มติโดยชอบซึ่งที่ประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพนัผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิทกุราย ไมว่า่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไมก็่ตาม 



 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ำกัด (มหำชน) 

 

หน้าท่ี 39 จาก 39 

16.13 ภายหลงัจากบริษัทฯ ด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทราบผา่นทางระบบ SET Portal โดยเร็ว 

16.14 บริษัทฯ จะด าเนินการจดัท าและบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บรักษาบนัทกึดงักลา่วไว้ที่ส านกังานใหญ่ของ
บริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือช่ือโดยประธานให้ถือว่าเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์ของกิจการทัง้หลาย
ที่ได้ประชุมกนันัน้ และให้ถือว่าการประชุมกิจการท่ีประชุมและมติทัง้หลายได้กระท าโดยถกูต้อง และบริษัทฯ 
จะจดัสง่รายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 15 วนั นบัจากวนัที่บริษัทฯ 
ได้รับการร้องขอรับทราบรายงานการประชมุดงักลา่วเป็นหนงัสอืจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิรายดงักลา่ว  

16.15 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ 
มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายในที่ประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิได้ 

16.16 บริษัทฯ จะเป็นผู้ช าระคา่ใช้จ่ายตามสมควรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ 

16.17 กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัประชุมได้ทนัภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องในข้อก าหนดสิทธิแล้ว ให้ถือว่าการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิยตุิลงและให้ถือวา่ไมไ่ด้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

17. ผลบังคับของข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธินี ้จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย โดยข้อก าหนด
สทิธินีจ้ะใช้บงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อก าหนดสทิธินีข้ดัหรือแย้งกบักฎหมาย
หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลบังคับตามกฎหมายกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศ
ดงักลา่วบงัคบักบัใบส าคญัแสดงสทิธิแทนข้อความของข้อก าหนดสทิธิเฉพาะสว่นท่ีขดัหรือแย้งกนันัน้ 

 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
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