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ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (EASON-W2) 

 
 บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  ได้ออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  
ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย  
ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับสทิธิตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธินี ้  โดยบริษัทและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
จะต้องผกูพนัตามข้อกําหนดสิทธินีท้กุประการ  ทัง้นี ้ บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสทิธินีไ้ว้ ณ สํานกังาน
บริษัท  เพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบข้อกําหนดสิทธิได้ในวนัและเวลาทําการของบริษัท 
 
คาํจาํกัดความ 
คําและข้อความตา่งๆ ท่ีใช้อยูใ่นข้อกําหนดสทิธินี ้ให้มีความหมายดงัตอ่ไปนี ้
 

บริษัท หมายถงึ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ข้อกาํหนดสิทธิ หมายถงึ ข้อกําหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าท่ีของบริษัทและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น  รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
นายทะเบียนใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ 

หมายถงึ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หมายถงึ ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ประกาศ ทจ.34/2551 หมายถงึ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือ
รองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จาํนงในการใช้สิทธิ 

หมายถงึ ระยะเวลาท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท สามารถแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิได้ท่ี บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

วันกาํหนดการใช้สิทธิ หมายถงึ กําหนดให้ใช้สิทธิได้จํานวน 3 ครัง้  ในวนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม และ
เดือนพฤศจิกายน ได้แก่ 
ครัง้ท่ี 1 : วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
ครัง้ท่ี 2 : วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
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ครัง้ท่ี 3 : วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และจะตรงกบัวนัท่ี
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ให้เลื่อน
เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้า 

วันทาํการ หมายถงึ วนัท่ีธนาคารพาณิชย์เปิดทําการตามปกติในกรุงเทพฯ ซึง่ไม่ใช่วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือ
วนัหยดุธนาคารอื่นใดท่ีกําหนดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

สมุดทะเบยีนผู้ถือ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

หมายถงึ สมดุทะเบียนหรือแหลง่ข้อมลูทางทะเบียนซึง่บนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัใบสําคญั
แสดงสิทธิและผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเก็บรักษาโดยนายทะเบียนของใบสําคญั
แสดงสิทธิ 

สาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

1. รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
1.1 ลกัษณะสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก 

ช่ือหลกัทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  
ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) 

ประเภท/ชนิด : ใบสําคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
ลกัษณะการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา

หุ้นสามญัเดมิ 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ หากมีเศษของหุ้นสามญัเดิมจาก
การคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัด
เศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ 
โดยบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559  และให้รวบรวมรายช่ือผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  : 1 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2559)  ทัง้นี ้
ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  บริษัทจะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสทิธิ  เว้น
แต่จะเป็นการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิ : ไม่เกิน 95,298,009 หน่วย 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน 95,298,009 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย  : จดัสรรให้โดยไม่คิดมลูคา่ 
อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการ 

ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
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ราคาการใช้สทิธิ : 1.70 บาท ตอ่หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  : วนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 
วนัใบสําคญัแสดงสิทธิ
หมดอาย ุ

: วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  

วนัใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้จํานวน 3 ครัง้  ใน
วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ 
ครัง้ท่ี 1 : วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
ครัง้ท่ี 2 : วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ครัง้ท่ี 3 : วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และจะตรงกบั 
วนัท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ให้เลื่อน
เป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้า 

ระยะเวลาแจ้งความจํานง
การใช้สทิธิ 

: ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความ
จํานงการใช้สทิธิในระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อน
วนักําหนดการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ ณ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
ยกเว้นการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้ง
ความจํานงการใช้สทิธิภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองใบสําคญัการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
1.2 การใช้สทิธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ 

การใช้สทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงันี ้
1) วนัใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้จํานวน 3 ครัง้  ในวนัทําการสดุท้ายของเดือน
พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ได้แก่ 
ครัง้ท่ี 1 :   วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
ครัง้ท่ี 2 :   วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ครัง้ท่ี 3 :   วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  เป็นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และจะตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัแสดงสทิธิมี 

อายคุรบ 1 ปี 6 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
หากวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุทําการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ให้เลื่อนเป็นวนัทํา
การสดุท้ายก่อนหน้า 
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2) ระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  ณ บริษัท 
อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ระหวา่งเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ
ในแตล่ะครัง้  ยกเว้นระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถแจ้งความ
จํานงการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
 
ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิ  ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้
สดุท้าย  ซึง่บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสทิธิเป็นระยะเวลา 21 วนักอ่นวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  และตลาด
หลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือ
พกัการโอนสทิธิใบสําคญัแสดงสิทธิ  หรือเป็นการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสทิธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใน
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้า 
 
การแจ้งขา่วเก่ียวกบัการใช้สิทธิ  อตัราการใช้สิทธิ  ราคาการใช้สทิธิ  ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้ง
ความจํานงในการใช้สทิธิ  บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วอย่างน้อย 5 วนัทําการก่อนระยะเวลาการแจ้งความ
จํานงในการใช้สทิธิในแต่ละครัง้ในระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์  สาํหรับวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายบริษทัจะ
สง่รายละเอียดดงักลา่วให้กบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิตามรายช่ือท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสทิธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 

3) นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 
โทรศพัท์  02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 
www.set.or.th/tsd  email : SETContactCenter@set.or.th 
นายทะเบียนของใบสําคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบในการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  ซึง่ในสมดุ
ทะเบียนจะประกอบด้วย ช่ือและนามสกลุ  สญัชาติ  ท่ีอยูข่องผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและรายละเอียดอืน่ท่ีนาย
ทะเบียนจะกําหนด  ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกนัจะถือวา่ข้อมลูท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง  ดงันัน้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิมีหน้าท่ีแจ้งขอเปล่ียนแปลงแก้ไขรายละเอียดการลงบนัทกึสมดุทะเบียนตอ่นายทะเบียนโดยตรง 
 
บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสทิธิ  โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือใบสาํคญั
แสดงสิทธิทราบถงึการเปล่ียนแปลงดงักลา่วผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ทนัที  และจะแจ้งให้
สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  รวมทัง้บริษัทจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 
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4) สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถติดตอ่เพ่ือใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้ตามระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้
สทิธิตามท่ีอยูด่งันี ้
บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
312, 402/3-6  ซอยพหลโยธิน 32  แขวงจนัทรเกษม  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศพัท์ 02-941-6931 โทรสาร 02-941-6930 
 

5) วิธีการและขัน้ตอนการใช้สิทธิ 
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิได้ท่ีบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) หรือ 
สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.easonpaint.co.th โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบ
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ  กรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นนิติบคุคล  จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  พร้อมทัง้ประทบัตรานิติ
บคุคล (ถ้ามี)  โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิหรือผู้ รับมอบอํานาจต้องยื่นเอกสารประกอบการแจ้งความจํานงในการใช้
สทิธิและชําระเงินคา่ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามจํานวนท่ีใช้สิทธิ ณ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ตามวนัและเวลา
แจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  โดยนําสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

ก) แบบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีกรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน  พร้อมทัง้ลง
ลายมือช่ือ  กรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นนิติบคุคล  จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้  พร้อมทัง้ประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) 

ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิซึง่ลงลายมือช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้านหลงั หรือ ใบแทนใบแสดงสทิธิท่ีระบวุา่ผู้
ถือนัน้มีสทิธิในใบสําคญัแสดงสทิธิ  ตามจํานวนท่ีระบอุยู่ในแบบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั
ตามข้อ ก) ซึง่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ค) เอกสารการชําระเงินตามจํานวนการใช้สทิธิท่ีระบใุนแบบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั ได้แก่ ใบ
นําฝากเงินฉบบัจริง (Pay-in Slip) หรือ เช็ค  แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากสํานกัหกั
บญัชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัทําการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจํานงการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  โดยขีดคร่อม
เฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ บมจ. อีซึ่น เพ้นท์” เลขท่ีบญัชี 039-6-03097-1 ประเภท
บญัชีออมทรัพย์  ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสามแยกเกษตร  ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ดงักลา่วจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้  หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วย
เหตผุลใดๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลกิ และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการ
ขอใช้สทิธิในครัง้นัน้  แตไ่ม่เป็นการตดัสทิธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการ
ใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายให้ถือวา่หมดสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป 
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ง) เอกสารประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 
 บคุคลสญัชาติไทย  สําเนาบตัรประชาชนท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
 บคุคลตา่งด้าว สําเนาหนงัสือเดนิทางหรือสําเนาใบตา่งด้าวท่ียงัไม่หมดอายพุร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 
 นิติบคุคลในประเทศ สําเนาหนงัสือรับรองบริษัทซึง่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกิน 3 

เดือนก่อนวนัใช้สทิธิและรับรองสําเนาถกูต้องและลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้  พร้อมทัง้ประทบัตรานิตบิคุคล (ถ้ามี)  และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงนาม
พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลในตา่งประเทศ  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัทรับรองโดย Notary Public หรือ
หน่วยงานราชการท่ีมีอํานาจของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ อายไุม่เกิน 3 เดือนกอ่นวนัใช้สทิธิและ
รับรองสําเนาถกูต้องและลงนามโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้  ประทบัตรานิติ
บคุคล (ถ้ามี)  และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 กรณีท่ีมี Custodian  สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนัน้ อายไุม่เกิน 3 เดือน  พร้อมหนงัสือมอบอํานาจให้ Custodian ดําเนินการแทน  โดย
เอกสารการแจ้งความจํานงจะต้องลงนามโดย Custodian และต้องมีหนงัสือของ Custodian ท่ี
ระบวุา่เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม  และแนบเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมรับรองสําเนา
ถกูต้อง 
ทัง้นีห้ากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สง่มอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิดงักลา่วข้างต้น  บริษัท
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิธิในครัง้นัน้  อยา่งไรก็ตาม
บริษัทสามารถใช้ดลุพินิจในการพิจารณาให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิได้ตามความเหมาะสม 

จ) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่อากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตามบทบญัญตัิแห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือข้อบงัคบั หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในการใช้สทิธิ 

 
6) เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ก) ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิและชําระเงินค่าใช้สิทธิซือ้หุ้นแล้ว  ไม่สามารถ
ยกเลกิการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 

ข) หากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิไม่สามารถชําระเงินค่าใช้สิทธิ  หรือมิได้ปฏิบตัิ
ตามวิธีการชําระเงินคา่ใช้สทิธิเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้สทิธิได้ทนัตามระยะเวลาท่ีกําหนด   หรือ
บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินคา่ใช้สิทธิได้ (ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตท่ีุมิใชค่วามผิดพลาดของบริษัท) 
ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น  หรือแจ้งความจํานงการใช้สิทธิด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิได้กําหนดไว้  หรือนําสง่เอกสาร
ประกอบการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไมค่รบถ้วน  บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสละสิทธิใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว 
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ค) ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิกรอกข้อมลูในแบบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน  ไม่ชดัเจน 
หรือไม่สมัพนัธ์กนั  บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมลูในแบบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิตามท่ีเห็นสมควร
ในการรับใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั  อย่างไรก็ตามบริษัทมีสทิธิท่ีจะถือวา่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสละสทิธิในการ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัและขอสงวนสิทธิในการไม่รับใช้สทิธิให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรายดงักลา่ว 

ง) บริษัทของดรับเอกสารประกอบการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัทางไปรษณีย์ 
จ) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออปุสรรคในการดําเนินงาน  บริษัทขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  

วิธีการและขัน้ตอนการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัและการชําระเงินค่าใช้สทิธิ  ตลอดจน
เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการแจ้งความจํานงตามความเหมาะสม  ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท 

ฉ) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาข้อกําหนด เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตใุห้ต้องออกหุ้นใหม่  
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สทิธิทัง้ด้านราคาและอตัราการใช้สทิธิตามวิธีการคํานวณท่ีเหมาะสม  เม่ือ
มีเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  ทัง้นีห้ากมีกรณีท่ีจําเป็นต้อง
ขอมติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทจะนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามระเบียบตอ่ไป 

 
2. การชดใช้ค่าเสียหายกรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ 

2.1 การชดใช้คา่เสยีหาย : ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สทิธิได้อยา่งเพียงพอ  บริษัทจะชดใช้ค่าเสยีหายให้เฉพาะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีแจ้งความจํานงใช้สทิธิและ
ได้ปฏิบตัติามวธีิการใช้สิทธิครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  ยกเว้นกรณีท่ี
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลตา่งด้าวหรือนิติบคุคลในตา่งประเทศไม่สามารถใช้สทิธิได้เน่ืองจากข้อจํากดั
ในเร่ืองอตัราสว่นการถือหุ้นของบคุคลตา่งด้าวตามท่ีกฎหมายกําหนด 

2.2 การชําระค่าเสียหาย : บริษัทจะชําระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  และ
จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฎในฐานข้อมลูผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนันบัแตว่นั
ใช้สทิธิ  โดยผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็ค
ธนาคาร  ทัง้นี ้หากบริษัทได้มีการสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิแล้ว  ให้ถือวา่ผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิได้รับค่าเสียหายโดยชอบ  และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือ
ค่าเสยีหายใดๆ จากบริษัทอีกตอ่ไป 

2.3 การคํานวณค่าเสียหาย : บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิโดยมีสตูรการคํานวณดงันี ้
 

 
โดยท่ี B = จํานวนหุ้นสามญัท่ีไมส่ามารถจดัให้มีเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สทิธิ 
  MP = ราคาปิดของหุ้นของบริษัทในวนัใช้สทิธิ 
  EP = ราคาการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ทัง้นี ้การชดใช้คา่เสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

คา่เสยีหายตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย = B x [MP – EP] 
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3. การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกาํหนดสิทธิ 
บริษัทอาจดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสทิธิในเร่ืองท่ีเห็นได้วา่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิโดยชดั
แจ้งหรือในสว่นซึง่ไม่ทําให้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยลง  หรือเพ่ือให้เป็นไปตามบทบญัญตัิหรือหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดในกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง  หรือประกาศ หรือข้อบงัคบัของ
สํานกังาน ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้อง  ภายหลงัจากท่ีได้แจ้งให้สํานกังาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว  ทัง้นีก้ารแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกําหนด
สทิธิจะต้องไม่เป็นการขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
 การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อกําหนดสิทธิไม่วา่กรณีใดๆ จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อกําหนดตามประกาศ ทจ. 33/2551 หรือ
กฎเกณฑ์ใดๆ ของสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดสทิธิผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์ในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีบริษัทแจ้งสํานกังาน ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพย์ และ นายทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ  และ
จะจดัสง่ข้อกําหนดสทิธิท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเม่ือได้รับการร้องขอภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ี
ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  และจะจดัให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ไว้ ณ สํานกังานบริษัทเพ่ือให้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสทิธิท่ีแก้ไขเพิ่มเติมได้ในวนัและ
เวลาทําการของบริษัท 
 

4. การโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
การโอนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้  ให้เป็นไปตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 
 

5. การขอออกใบสาํคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ 
หากใบสําคญัแสดงสทิธิฉบบัเดิมสญูหาย ฉีกขาดหรือชํารุดด้วยประการใดๆ  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถยื่นคําขอให้
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ออกใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ โดยต้องชําระคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยตามท่ีศนูย์รับฝากกําหนด  
ในการนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่ให้แก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิภายใน 15 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้รับคําขอให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิฉบบัใหม่และเอกสารอื่นๆ ตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
กําหนด 
 

6. เงื่อนไขการปรับสิทธิ 
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สทิธิตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบ
แทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไม่ให้ด้อยไปกวา่เดิม  บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิเม่ือ
เกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

6.1 เม่ือมีการเปลีย่นแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบง่แยกหุ้น 
 

ราคาใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Price 1 = Price 0 x Par 1 

        Par 0 
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อตัราการใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
 Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0 

Par 1 
  โดยท่ี 
  Price 1 = ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
  Price 0 = ราคาใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 = อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 = อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
  Par 1 = มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 
  Par 0 = มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 
   

6.2 เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาท่ีตา่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณได้ตามวิธีการท่ีใช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ 
 

ราคาใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

         [MP x (A + B)] 
 
อตัราการใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
      [(A x MP) + BX] 

โดยท่ี 
Price 1 = ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 = ราคาใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 = อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 = อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP = ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท  คํานวนได้จาก มลูค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมด 

ของบริษัท  หารด้วยจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในระหวา่งระยะเวลา 5 วนัทําการ (วนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์) ตดิตอ่กนักอ่นวนัท่ีใช้ในการคํานวณ 

A = จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือการซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่แก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 
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  B = จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายแก ่
ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

  BX = จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่  
ทัง้ในกรณีการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ 
บคุคลในวงจํากดั แล้วแตก่รณี 

 
6.3 เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกใหม่โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของ

หุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ี
คํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาด ในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิ  หรือราคาตลาด
ในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ 
 

ราคาใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BX] 

        [MP x (A + B)] 
 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 

      [(A x MP) + BX] 
โดยท่ี 
Price 1 = ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 = ราคาใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 = อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 = อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
MP = ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (ตามข้อ 6.2) 
A = จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น 

เพ่ือการซือ้หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้หรือ
ให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ วนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออก
ใหม่ท่ีมีสทิธิแปลงสภาพ หรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ตอ่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

B = จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้สทิธิของหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมีสิทธิแปลง 
สภาพหรือเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือ 
หุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคลในวงจํากดั แล้วแต่กรณี 

BX = จํานวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สิน้ หลงัหกัคา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) จากการออกหลกัทรัพย์ใดๆ ท่ีมี 
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สทิธิแปลงสภาพหรือเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
สําหรับการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และ/หรือ เสนอขายแก่ประชาชน และ/หรือ บคุคล
ในวงจํากดั แล้วแต่กรณี รวมกบัเงินท่ีจะได้รับจากการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

 
6.4 เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 

ราคาใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Price 1 = Price 0 x A 

   (A + B) 
 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B) 

          A 
โดยท่ี 

Price 1 = ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 = ราคาใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 1 = อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 = อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
A = จํานวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชําระเต็มมลูคา่แล้ว ณ วนัก่อนปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือ 

สทิธิในการรับหุ้นปันผล 
B = จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

 
6.5 เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงนิได้ของบริษัท 

 

ราคาใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)] 

MP 
 

อตัราการใช้สทิธิจะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการคํานวณ ดงันี ้
Ratio 1 = Ratio 0 x MP 

   MP – (D – R) 
โดยท่ี 

Price 1 = ราคาใช้สทิธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
Price 0 = ราคาใช้สทิธิเดมิก่อนการเปลี่ยนแปลง 
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Ratio 1 = อตัราการใช้สทิธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 
Ratio 0 = อตัราการใช้สทิธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  MP = ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท (ตามข้อ 6.2) 
  D = เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจา่ยจริงให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
  R = เงินปันผลตอ่หุ้นท่ีจา่ยหากนํากําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 90  มา 

คํานวณจากจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิได้รับเงนิปันผล 
 

6.6 เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 6.1 ถงึ 6.5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สทิธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิด้อยไปกว่าเดิม 

 
7. มตทิี่ประชุมผู้ถือหุ้นเร่ืองอนุมัตกิารออกหุ้นสามัญ 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึง่จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติจดัสรรหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 
95,298,009 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ EASON-W2 ท่ีบริษัทจะออก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
 

8. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ :  ไม่เกิน 95,298,009 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้ :   1 บาท 
ราคาใช้สทิธิ :   1.70 บาท 
เน่ืองจากหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  ดงันัน้หุ้นสามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการใช้

สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิจะสามารถเข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้หลงัจากท่ีบริษัทดําเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ทนุชําระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์  และย่ืนขอให้ตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัท่ีออกใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์  ทัง้นีหุ้้นสามญัท่ีออกใหม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้เช่นเดียวกบัหุ้นเดมิของบริษัท 

 
9. การออกและส่งมอบหุ้นใหม่ 

9.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิประสงค์จะขอรับใบหุ้น  โดยให้ออกใบหุ้นในช่ือของผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
บริษัทจะดําเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นสง่มอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้ใช้สทิธิทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฎในแบบแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิภายใน 15 วนัทําการนบั
จากวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับจากการใช้สทิธิใน
ตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น  ซึง่อาจได้รับภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัดงักลา่ว
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
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ทัง้นีบ้ริษัทไม่อาจรับผิดชอบในความสญูหายหรือเสียหายอยา่งใดอย่างหนึง่ท่ีอาจเกิดขึน้  ในกรณีท่ีการ
สง่ใบหุ้นดงักลา่วสญูหายหลงัจากท่ีนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว  
อย่างไรก็ตามผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอาจขอรับเอกสารด้วยตนเองได้ตามแตก่ารตกลง 

9.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แตป่ระสงค์ท่ีจะฝากหุ้นท่ีได้รับจากการใช้สิทธิไว้
ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่  ในกรณีนีน้ายทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทจะนําหุ้นตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้ใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  
และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่  ในขณะเดียวกนั
บริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฝากไว้และออกหลกัฐานการฝาก
ให้แก่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัใช้สิทธิ  ในกรณีนีผู้้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะ
สามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับจากการใช้สิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์รับหุ้นสามญัเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

ทัง้นีช่ื้อของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัเข้าไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ดงักลา่ว  มิฉะนัน้แล้ว
บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นแทน 

9.3 ในกรณีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แตป่ระสงค์ท่ีจะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
โดยฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600  ในกรณีนีบ้ริษัทจะดําเนินการนําหุ้น
สามญัท่ีเกิดจากการใช้สทิธิฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี
จํานวนหุ้นตามจํานวนท่ีผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600  
และออกหลกัฐานการฝากให้แกผู่้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นั
ครบกําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้  เม่ือผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น  จะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี
ผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชกิเลขท่ี 600 ดงักลา่ว  โดยต้องติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ทัว่ไป  ซึง่อาจมีคา่ธรรมเนียม
ในการดําเนินการตามท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์หรืออบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ กําหนด 

ดงันัน้ในกรณีนีผู้้ ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัททําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์  และผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นได้
ดําเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 แล้ว 

 
10. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกดิจากการใช้สิทธิ 

หุ้นสามญัท่ีออกใหม่จากการใช้สทิธิจะมีสทิธิและสถานภาพเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านีท้กุประการ  
รวมทัง้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้น นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้จด
แจ้งช่ือผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุ
ชําระแล้ว  หากบริษัทได้ประกาศวนักําหนดให้สทิธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัท่ีนายทะเบียนผู้
ถือหุ้นของบริษัทได้จดแจ้งช่ือของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิเป็นผู้ ถือหุ้นในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวง
พาณิชย์ย์รับจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิจะไม่ได้สทิธิในการรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อ่ืนนัน้ 
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11. ข้อจาํกัดการโอนใบสาํคัญแสดงสิทธิและข้อจาํกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิ 

11.1 ข้อจํากดัการโอนใบสําคญัแสดงสทิธิ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจํากดั  ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่มีการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสทิธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ  ยกเว้นเป็นกรณีการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  ซึง่บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิเป็น
ระยะเวลา 21 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  และตลาดหลกัทรัพย์ จะขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) 
ลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือพกัการโอนสิทธิใบสําคญัแสดงสทิธิ และจะพกัการ
ซือ้ขายไปจนถงึวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หรือเป็นการปิดสมดุทะเบียนเพ่ือกําหนดสิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิใน
การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ  ในกรณีท่ีวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการ
ของตลาดหลกัทรัพย์ ให้เลื่อนวนัปิดสมดุทะเบียนเป็นวนัทําการสดุท้ายก่อนหน้า 

11.2 ข้อจํากดัการโอนหุ้นสามญั 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 10 กําหนดให้หุ้นสามญัของบริษัทสามารถโอนกนัได้โดยเสรี และอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือ
หุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด  การโอนหุ้นรายใดท่ีจะทําให้อตัราสว่นการ
ถือหุ้นของคนตา่งด้าวเกินอตัราสว่นข้างต้น  บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนัน้ได้ 

 
12. สิทธิและสถานภาพของผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างการแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีอยูร่ะหวา่งวนัท่ีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิและวนัก่อนกระทรวง
พาณิชย์จะรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้ว (เพิ่มทนุ) อนัเน่ืองมาจากการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ  จะมีสิทธิ
และสถานภาพเช่นเดียวกบัผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ด้แจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ 

 
13. ตลาดรองของใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกและเสนอขายครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 

14. ผลบังคับข้อกาํหนดสิทธิ 
ข้อกําหนดสทิธินีจ้ะมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิไปจนถึงวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  หากมีข้อความ
ใดในข้อกําหนดสทิธินีข้ดัแย้งกบักฎหมายหรือประกาศใดๆ ท่ีมีผลใช้บงัคบักบัใบสําคญัแสดงสทิธิ  ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดงักลา่วบงัคบักบัใบสําคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกําหนดสิทธินีเ้ฉพาะในสว่นท่ีขดัแย้งกนันัน้ 

 
15. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

เน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้นีเ้ป็นการออกให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น  ดงันัน้จงึไมมี่ผลกระทบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  อยา่งไรก็ตามหากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิโดย
บคุคลท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวนจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น (Dilution effect) 
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ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นซึง่พิจารณาภายใต้สมมติฐานวา่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) จํานวน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ครัง้ท่ี 1 
(EASON-T1) จํานวน 147,711,914 หน่วย (ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากําหนดวนัออกและเสนอขายภายหลงั)  
ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 รวมใบแสดงสทิธิจํานวนทัง้สิน้ 243,009,923 หน่วย แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีท่ี 1 : ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน 
กรณีท่ี 2 : บคุคลอ่ืนท่ีมิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน 

(ใบแสดงสทิธิทัง้หมดถกูเปลีย่นมือในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
 

1) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control dilution) 
กรณีท่ี 1 : ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 : ไม่เกินร้อยละ 45.13 
สตูรการคํานวณ 
Control Dilution =   1 – [ Qo / (Qo + Qnew) ] 
Qo   =  จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วเดิม 
Qnew  = จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับครัง้นี ้
 

Control Dilution =   1 – [ 295,423,829 / (295,423,829 + 243,009,923) ] 
   =   45.13 
 

2) ด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 
กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 :    ไม่เกินร้อยละ 45.83 
สตูรการคํานวณ 
EPS Dilution  =   (EPSo – EPSnew) / EPSo 
EPSo  = กําไรสทุธิ / Qo 
   = 71,252,903 / 295,423,829 
   = 0.24 บาทตอ่หุ้น 
EPSnew  =  กําไรสทุธิ / (Qo + Qnew) 

= 71,252,903 / (295,423,829 + 243,009,923) 
   = 71,252,903  / 538,433,752 
   = 0.13 บาทตอ่หุ้น 
กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณคือกําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558) เทา่กบั 71,252,903 บาท 
 

EPS Dilution  = (0.24 – 0.13) / 0.24 
   = 45.83% 
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3) ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
กรณีท่ี 1 : ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 : ไม่เกินร้อยละ 20.76 
สตูรการคํานวณ 

Price Dilution =   (PriceBefore – PriceAfter) / PriceBefore 
PriceBefore  =  ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั 7 วนัทําการก่อนท่ีคณะกรรมการมีมติออกใบแสดงสทิธิเม่ือ 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 (วนัท่ี 16 – 25 กมุภาพนัธ์ 2559) ซึง่ราคาหุ้นละ 3.13 บาท 
PriceAfter  = (PriceBefore x หุ้นชําระแล้วเดิม) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
     (หุ้นชําระแล้วท่ีมีอยู่เดิม + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
   = (3.13 x 295,423,829) + (1.70 x 243,009,923) 
     (295,423,829 + 243,009,923) 
   = 2.48 
 
Price Dilution =   (3.13 – 2.48) / 3.13 

   =   20.76% 
 
 
 

ผู้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 
 

 
(นายสนัน่  เอกแสงกลุ) 
ประธานกรรมการ 


