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29 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
เร่ือง การลดทนุจดทะเบียน การเพิ่มทนุจดทะเบียน  การจ่ายปันผล และ กําหนดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สารสนเทศการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) 
  2. สารสนเทศการออกใบสําคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) 
  3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 
2559 เวลา 13.00 น. ถงึเวลา 17.00 น. ได้มีมติอนมุติัเร่ืองสําคญัดงันี ้
 

1. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทรอบบญัชีประจําปี 2558  สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

2. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการงดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  
เน่ืองจากบริษัทมีทนุสํารองครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฏหมายกําหนดแล้ว 
 

3. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2558  
โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

3.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทในอตัรา 30 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว  ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลใน
อตัราหุ้นละ 0.03333 บาท 

3.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 
ทัง้นีอ้นมุติัให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับปันผล  โดย

กําหนดปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ตามมาตรา 225 แหง่
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 
2559  การให้สิทธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลและการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว  อยา่งไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมี
อตัราน้อยกวา่อตัราท่ีกําหนดได้  โดยขึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคลอ่งของบริษัท การขยาย
ธุรกิจและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน  ซึง่จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหุ้นและ/หรือความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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4. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 
ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่   1) นายสนิท  เอกแสงกลุ  2) นางสาวสิรินนัท์  เอกแสง
กลุ และ 3) นายวิเทียน  นิลดํา  พร้อมแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมจํ่านวน 1 ทา่น ได้แก่ ศ.ดร. ธราพงษ์  วิทิตศานต์ 
รวมถงึกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 เป็นวงเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาท (ไมร่วมคา่ตอบแทน
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจํา) 
 

5. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปี 2559 
ได้แก่ นางสาวธญัพร  ตัง้ธโนปจยั ใบอนญุาตเลขท่ี 9169  หรือ นายธนะวฒิุ  พิบลูย์สวสัด์ิ ใบอนญุาตเลขท่ี 
6699  หรือ นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ใบอนญุาตเลขท่ี 6838  บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ และมีคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชี เป็นจํานวน 780,000 บาท 

 
6. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัท จาก 286,817,400 บาท 

คงเหลือ 285,894,029 บาท  โดยการตดัหุ้นสามญัคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้น
บริษัท จํานวน 923,371 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 923,371 บาท   และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 

7. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
(EASON-W2) จํานวนไมเ่กิน 95,298,009 หน่วย  เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 3 หุ้นสามญัเดิม ตอ่
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) โดยไมคิ่ดมลูคา่       อตัราแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสทิธิ 
1 หน่วยมีสทิธิซือ้หุ้นสามญัจํานวน 1 หุ้น  และมีอตัราการใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
มีอาย ุ 1 ปี 6 เดือน กําหนดแปลงสภาพ ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน ใน
กรณีท่ีมีหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมคงเหลือจากการแปลงสภาพ  บริษัทจะดําเนินการยกเลิกหุ้นรองรับ
สว่นท่ีเหลือ  ทัง้นีอ้นมุติัให้วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีซือ้หุ้นสามญัของบริษัทและกําหนดปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2559 ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  การให้สทิธิดงักลา่วยงัมีความไม่
แน่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  รายละเอียดตามสารสนเทศการออกใบสําคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2)  (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 

 
8. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิ

ได้ (Transferable Subscription Rights : TSR) จํานวนไมเ่กิน 147,711,914 หน่วย (จํานวนดงักลา่วได้คํานวณ
ไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับสทิธินีด้้วยแล้ว) เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 2 หุ้น
สามญัเดิม ตอ่ใบแสดงสทิธิ 1 หน่วย  (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) โดยไมคิ่ดมลูคา่      อตัราแปลงสภาพใบแสดงสทิธิ 
1 หน่วยมีสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 1 หุ้น  และมีอตัราการใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
มีอายไุมเ่กิน 2 เดือนนบัจากวนัท่ีออกใบแสดงสิทธิ  ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมคงเหลือจาก
การแปลงสภาพบริษัทจะดําเนินการยกเลกิหุ้นรองรับสว่นท่ีเหลือ  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดวนั
ให้สทิธิผู้ ถือหุ้น  วนัท่ีออกและเสนอขาย และ วนัใช้สทิธิภายหลงั  การให้สทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน
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เน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  รายละเอียดตามสารสนเทศการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้
หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2)  
 

9. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวนไมเ่กิน 252,539,723 
บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 252,539,723 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ซึง่จะทําให้บริษัท
มีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 285,894,029 บาท เป็นทนุจดทะเบียนรวมไมเ่กิน 538,433,752 บาท  และอนมุติั
การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
 

10. เหน็ชอบให้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 
252,539,723 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือรองรับการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันี ้

10.1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 9,529,800 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
10.2 หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 95,298,009 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2)   
10.3 หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไมเ่กิน 147,711,914 หุ้น เพ่ือรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสทิธิในการซือ้

หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) 
รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3) 

 
11. อนมุติัให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา 

อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตามวาระประชมุดงันี ้
11.1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  ประชมุเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2558 
11.2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และอนมุติัรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการ 
11.3 พิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
11.4 พิจารณาอนมุติังดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลประกอบการ

ประจําปี 2558 เป็นหุ้นปันผลและเงินสด 
11.5 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่  

แตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมจํ่านวน 1 ทา่น และการกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 
11.6 พิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2559 
11.7 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียน 
11.8 พิจารณาอนมุติัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (EASON-W2) 
11.9 พิจารณาอนมุติัการออกใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (EASON-T1) 
11.10 พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง

กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
11.11 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
11.12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ทัง้นีอ้นมุติัให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2559 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชมุเพ่ือออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยกําหนดปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และเสนอช่ือบคุคลท่ีมี

คณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้า  โดยการแจ้งผา่นตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยและกําหนดวิธีการไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัท  ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตัง้แตว่นัท่ี 19 ตลุาคม 2558 จนถงึ
วนัท่ี 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือนนัน้  ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงับริษัท  ทัง้นีบ้ริษัทจะดําเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 ในเวบ็ไซต์ของบริษัท www.easonpaint.co.th ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
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บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ครัง้ที่ 2 (EASON-W2) 

 
1. ลักษณะสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ ครัง้ที่ 2 
ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน)  

ครัง้ท่ี 2 (EASON-W2) 
 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 95,298,009 หน่วย 
 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

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

ราคาต่อหนว่ย  : จดัสรรให้โดยไม่คิดมลูคา่ 
 

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแตก่รณีมีการ 
ปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
 

ราคาการใช้สทิธิ : 1.70 บาท ตอ่หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
 

วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ  : 1 มิถนุายน 2559 
 

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

วิธีการจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา
หุ้นสามญัเดมิ 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ หากมีเศษของหุ้นสามญัเดิมจาก
การคํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัด
เศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ 
โดยบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559  และให้รวบรวมรายช่ือผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  
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ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิได้จํานวน 3 ครัง้  ใน
วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนในแตล่ะปี 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 
ยกเว้นระยะเวลาการแจ้งความจํานงการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
สามารถแจ้งความจํานงการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิ
ครัง้สดุท้าย 
 

สถานท่ีติดตอ่ใช้สิทธิ : บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

ตลาดรองใบสําคญัการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เง่ือนไขการปรับสทิธิ : เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกวา่เดมิ
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ 
ดงัต่อไปนี ้
1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือการแบง่แยกหุ้น 
2) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาท่ีตา่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ี
คํานวณได้ตามวธีิการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้  หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้  และเป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
3) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาด 
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ในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิ  หรือราคาตลาดในช่วงก่อน
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้  และเป็นวิธีการคํานวณ
ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
4) เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้ของบริษัท 
6) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถงึ 5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ี
ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิด้อยไป
กวา่เดมิ 
 

สาเหตใุนการต้องออกหุ้น
ใหม่เพ่ือรองรับการปรับราคา
ใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิ 
 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับสทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  และเง่ือนไข
ของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั  ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่
เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

วตัถปุระสงค์ของการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

: 1) เพ่ือชําระเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
2) เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
3) เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับ 
 

: บริษัทออกใบสําคญัแสดงสทิธินีเ้พ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในธรุกิจตลอดจนเงนิลงทนุ
ในการขยายกิจการ  รวมทัง้ช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะเงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้อีกด้วย   
 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึ
ได้รับจากการเพ่ิมทนุ 
 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทนําเงินท่ีได้จากการ
เพิ่มทนุไปขยายธุรกิจ  สร้างความแข็งแกร่งของกลุม่ธรุกิจ  และสร้างรายได้ให้แกบ่ริษัท
เพิ่มมากขึน้  ผู้ ถือหุ้นก็มีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มขึน้ 
 

อื่นๆ 
 

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ  
รวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียงราคาและอตัราการใช้สทิธิ การจดัสรร และวนัออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสทิธิ  ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตแุหง่การออกหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สทิธิและ/หรือ อตัราการใช้สทิธิของใบสํา 
คญัแสดงสทิธิ  รวมทัง้ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออก
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ใบสําคญัแสดงสิทธิและการนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 

 
2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

เน่ืองจากเป็นการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  ดงันัน้จงึไม่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  อยา่งไรก็ตามหากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลท่ีไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นเดมิทัง้จํานวนจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น (Dilution effect) 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นซึง่พิจารณาภายใต้สมมติฐานวา่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ EASON-W2 
จํานวน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสทิธิ EASON-T1 จํานวน 147,711,914 หน่วย รวมใบแสดงสิทธิจํานวน 
243,009,923 หน่วย แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
กรณีท่ี 1 : ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน 
กรณีท่ี 2 : บคุคลอ่ืนท่ีมิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน (ใบแสดง
สทิธิทัง้หมดถกูเปลี่ยนมือในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

1) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (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 
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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% 
 
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% 
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บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดของใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้ที่ 1 (EASON-T1) 

 
1. ลักษณะสาํคัญของใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ 
ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ของ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิม ครัง้ท่ี 1 (EASON-T1) 
 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
 

จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 147,711,914 หน่วย 
จํานวนดงักลา่วได้คํานวณไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับสิทธินี ้
ด้วยแล้ว 
 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

: ไม่เกิน 147,711,914 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

การจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราหุ้น
สามญัเดมิ 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นสามญัเดมิจากการ
คํานวณตามอตัราการจดัสรรใบแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ี
เหลือทิง้ 
 
ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ท่ีออกในครัง้นีจ้ะอยู่ในรูปของระบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) เทา่นัน้  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรจะสามารถดําเนินการได้ 2 
กรณี ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรใบแสดงสทิธิท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์แล้ว  นาย
ทะเบียนใบแสดงสิทธิของบริษัท (บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั “TSD”) จะออกใบแสดงสิทธิในช่ือของ “บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และจะบนัทกึยอดบญัชีจํานวน
ใบแสดงสทิธิท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากใบแสดงสิทธิไว้  ในขณะเดียวกนั
บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนใบแสดงสทิธิผู้จองซือ้ฝากไว้
และออกหลกัฐานการฝากให้แกผู่้จองซือ้ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรใบแสดงสทิธิท่ีไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์  ต้องฝากใบ
แสดงสิทธิไว้ในบญัชีของ “บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือ
ข้าพเจ้า”  โดย TSD จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัของบริษัทท่ีผู้จอง
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ซือ้ประสงค์จะฝากไว้ในบญัชีของบริษัท สมาชิกเลขท่ี 600 และจะออก
หลกัฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้ได้รับสทิธิในการซือ้ใบแสดงสทิธิ 

 
ราคาเสนอขาย  : จดัสรรให้โดยไม่คิดมลูคา่ 

 
อตัราการใช้สทิธิ : ใบแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

 
หุ้นรองรับใบแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้
ใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: ในกรณีท่ีมีหุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิแปลงสภาพ  บริษัทจะ
ดําเนินการยกเลกิหุ้นรองรับสว่นท่ีเหลือ 
 

อายขุองใบแสดงสิทธิ  : ไม่เกิน 2 เดือน นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
 

ราคาการใช้สทิธิ : 1.70 บาท 
 

วนัท่ีออกและเสนอขาย  : จะถกูกําหนดภายหลงัโดยคณะกรรมการบริษัท 
 

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิรับใบแสดงสิทธิ 

: จะถกูกําหนดภายหลงัโดยคณะกรรมการบริษัท 
 

วนัใช้สทิธิ : จะถกูกําหนดภายหลงัโดยคณะกรรมการบริษัท  โดยผู้ ถือใบแสดงสทิธิสามารถเร่ิมใช้
สทิธิในการซือ้หุ้นของบริษัทได้ภายหลงัวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบแสดงสทิธิ 21 
วนัก่อนวนัใช้สทิธิ  ซึง่บริษัทจะขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ขึน้เคร่ืองหมาย
พกัการซือ้ขาย (SP) ลว่งหน้า 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนสิทธิ
จนถงึวนัท่ีใช้สิทธิ  โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซึง่มี
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 15 วนั  ทัง้นีห้ากผู้ ถือใบแสดงสทิธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลา
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ  ใบแสดงสิทธิดงักลา่วจะสิน้อายทุนัทีโดยผู้ ถือใบแสดง
สทิธิจะไม่สามารถจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้ 
 

ตลาดรองใบสําคญัการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเกิด
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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นายทะเบียนของใบแสดง
สทิธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

สถานท่ีติดตอ่ใช้สิทธิ : บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

อื่นๆ 
 

: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้ มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบแสดงสิทธิดงักลา่ว 
 

 
 

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
เน่ืองจากเป็นการออกใบสําคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น  ดงันัน้จงึไม่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือ

หุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  อยา่งไรก็ตามหากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสทิธิโดยบคุคลท่ีไม่ใช่ผู้
ถือหุ้นเดมิทัง้จํานวนจะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น (Dilution effect) 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นซึง่พิจารณาภายใต้สมมติฐานวา่บริษัทออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ EASON-W2 
จํานวน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสทิธิ EASON-T1 จํานวน 147,711,914 หน่วย รวมใบแสดงสิทธิจํานวน 
243,009,923 หน่วย แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
กรณีท่ี 1 : ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน 
กรณีท่ี 2 : บคุคลอ่ืนท่ีมิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน (ใบแสดง
สทิธิทัง้หมดถกูเปลี่ยนมือในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
 

1) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (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 
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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% 
 
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% 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 
 
 ข้าพเจ้า บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559  
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การลดทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมตลิดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท  โดย
การตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหนา่ย จํานวน 923,371 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 923,371 บาท  ทัง้นีหุ้้นสามญัท่ี
ยงัไม่ได้จําหนา่ยดงักลา่วเป็นหุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัทของกรรมการ 
ผู้บริหาร (ซึง่มิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการ) พนกังาน และท่ีปรึกษาของบริษัท (ESOP) จํานวน 550,603 หุ้น ซึง่สิน้อายตุัง้แต่
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2553 และ หุ้นสามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นบริษัท (EASON-
W1) จํานวน 372,768 หุ้น ซึง่สิน้อายตุัง้แตว่นัท่ี 26 เมษายน 2554  
 

2. การเพิ่มทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิม่ทนุจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 252,539,723 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน 
252,539,723 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึง่จะทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จาก 285,894,029 บาท เป็น ทนุจด
ทะเบียนรวมไม่เกิน 538,433,752 บาท   
 

3. การจัดสรรหุ้น 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติจดัสรรหุ้นสามญั จํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
จํานวนไม่เกิน 252,539,723 บาท 
 

3.1 รายละเอียดการจดัสรร 
จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซือ้หุ้น
และชําระเงนิค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิเพ่ือ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 1 

ไม่เกิน
9,529,800 

30 : 1 - จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้น
เดิมโดยไม่คิดมลูคา่ 

 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล 

- 

จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท  
(EASON-W2) 2 

 

ไม่เกิน
95,298,009  

 
 

3 : 1 
 
 

- จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้น
เดิมโดยไม่คิดมลูคา่ 

- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 
หน่วย ใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญัได้ 1 หุ้น 

- ราคาใช้สทิธิ 1.70 
บาท 

รายละเอียดปรากฎใน
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
 
 

- 
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จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิเพ่ือ
รองรับการใช้สิทธิของใบแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิม่ทนุของ
บริษัทท่ีโอนสทิธิได้  
(EASON-T1) 3 

 

ไม่เกิน
147,711,914 

 
 

2 : 1 
 

- จดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้น
เดิมโดยไม่คิดมลูคา่ 

- ใบแสดงสทิธิ 1 หน่วย 
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ได้ 1 หุ้น 

- ราคาใช้สทิธิ 1.70 
บาท 

คณะกรรมการจะ
กําหนดภายหลงั  
รายละเอียดปรากฎใน
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
 

- 

     
หมายเหต ุ

1. คณะกรรมการไดกํ้าหนดใหว้นัที ่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรบัปันผล  
โดยกําหนดปิดสมดุทะเบียนเพือ่รวบรวมรายชือ่ผูถื้อหุน้ในวนัที ่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์   และกําหนดจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที ่16 พฤษภาคม 2559  การใหสิ้ทธิดงักล่าวยงั
มีความไม่แน่นอนเนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

2. คณะกรรมการไดกํ้าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ วนั เวลาการจดัสรรสิทธิ วนัใชสิ้ทธิ  และ ราคาใช้
สิทธิหลงัจากไดร้บัอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ใหดํ้าเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้วแ้ล้ว ตาม
รายละเอียดทีป่รากฎในเอกสารแนบ 1 ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่ 2/2559 เมื่อวนัที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 
2559 ทียื่่นมาพร้อมกนันี ้

3. คณะกรรมการจะกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ วนั เวลาการจดัสรรสิทธิ และ วนัใชสิ้ทธิ ภายหลงั
ไดร้บัอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ใหดํ้าเนินการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในครัง้นี ้  ตามรายละเอียดทีป่รากฎในเอกสาร
แนบ 2 ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ครั้งที ่2/2559 เมื่อวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2559 ทียื่่นมาพร้อมกนันี ้

 
3.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

กรณีท่ีมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการจดัสรร  ให้ปัดเศษของใบสําคญัแสดงสทิธินัน้ทิง้ 
 

4. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรม
เจ้าพระยาปาร์ค  ถนนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ โดย 

  กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ตัง้แตว่นัท่ี –  จนกวา่การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

  กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  
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5. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 
5.1 บริษัทจะทําการจดทะเบียนลดทนุ / เพิ่มทนุ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
5.2 ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น

นัน้  เน่ืองจากตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 
2551  ให้ถือวา่บริษัทได้รับอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกใหม่และหุ้นรองรับให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้  
โดยถือวา่ได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัท
ยงัคงผกูพนัท่ีจะต้องดําเนินการตามเง่ือนไขภายหลงัการอนญุาต  รวมทัง้ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องท่ีระบไุว้ตามประกาศ
ฉบบัดงักลา่ว 

5.3 บริษัทจะทําการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่ือ (1) นําใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายแก่ผู้ ถือ
หุ้นสามญัเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  (2) นําหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้
สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น  เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนส่วนที่เพิ่ม 
6.1  เพ่ือใช้ชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 100 ล้านบาท 
6.2  เพ่ือใช้เป็นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทท่ีเก่ียวข้องประมาณ 200 ล้านบาท 
6.3  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทประมาณ 100 ล้านบาท 
 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การขยายธุรกิจและการลงทนุ  และการปรับโครงสร้างทนุของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 
 

8. ประโยชน์ที่ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
การขยายธุรกิจและการลงทนุของบริษัทอนัเน่ืองจากการมีฐานเงินทนุเพิ่มขึน้ดงัท่ีกลา่วมาแล้วนัน้  จะชว่ยให้บริษัทสามารถ
สร้างผลกําไรและการปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งสม่ําเสมอ 
 

9. รายละเอียดอ่ืนที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ในการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดมิของ
บริษัท  จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1และเอกสารแนบ 2 ของรายงาน
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 ท่ีย่ืนมาพร้อมกนันี ้
 

ตารางระยะเวลาดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ลาํดับ ขัน้ตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เพ่ืออนมุตัิจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 
2 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของ พ.ร.บ.
14 มีนาคม 2559 
(Record Date) 
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หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 
3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อขออนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  22 เมษายน 2559 
4 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผลและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัท EASON-W2 ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน ใน
วนัท่ี  4 พฤษภาคม 2559 

3 พฤษภาคม 2559 
(Record Date) 

5 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใบแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัท 
EASON-T1 (ขึน้อยู่กบัการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) 

คณะกรรมการจะ
กําหนดภายหลงั 

 
 
 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
  

ลายมือช่ือ ............................................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
          (นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกลุ) 

 
 

ลายมือช่ือ ............................................................. กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
            (นางสาวสริินนัท์  เอกแสงกลุ) 

 




