29 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง
เรี ยน

การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจ่ายปั นผล และ กําหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สารสนเทศการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
2. สารสนเทศการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ได้ มีมติอนุมตั ิเรื่ องสําคัญดังนี ้
1. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทรอบบัญชีประจําปี 2558 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทมีทนุ สํารองครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฏหมายกําหนดแล้ ว
3. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2558
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
3.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทในอัตรา 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 0.03333 บาท
3.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
ทังนี
้ ้อนุมตั ิให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับปั นผล โดย
กําหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม
2559 การให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนึง่ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลมี
อัตราน้ อยกว่าอัตราที่กําหนดได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยาย
ธุรกิจและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริหารงาน ซึง่ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรื อความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัทตามความเหมาะสม
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4. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3
ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้ แก่ 1) นายสนิท เอกแสงกุล 2) นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสง
้
าใหม่จํานวน 1 ท่าน ได้ แก่ ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตศานต์
กุล และ 3) นายวิเทียน นิลดํา พร้ อมแต่งตังกรรมการเข้
รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 เป็ นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทน
กรรมการที่เป็ นผู้บริหารในรูปของเงินเดือนประจํา)
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปี 2559
5. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
ได้ แก่ นางสาวธัญพร ตังธโนปจั
้
ย ใบอนุญาตเลขที่ 9169 หรื อ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ใบอนุญาตเลขที่
6699 หรื อ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ใบอนุญาตเลขที่ 6838 บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ และมีคา่ ตอบแทน
ผู้สอบบัญชี เป็ นจํานวน 780,000 บาท
6. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 286,817,400 บาท
คงเหลือ 285,894,029 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้น
บริษัท จํานวน 923,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 923,371 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
7. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
(EASON-W2) จํานวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า
อัตราแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วยมีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจํานวน 1 หุ้น และมีอตั ราการใช้ สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
มีอายุ 1 ปี 6 เดือน กําหนดแปลงสภาพ ณ วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน ใน
กรณีที่มีห้ นุ สามัญที่เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมคงเหลือจากการแปลงสภาพ บริ ษัทจะดําเนินการยกเลิกหุ้นรองรับ
ส่วนที่เหลือ ทังนี
้ ้อนุมตั ิให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทและกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสารสนเทศการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
8. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ
ได้ (Transferable Subscription Rights : TSR) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย (จํานวนดังกล่าวได้ คํานวณ
ไว้ รองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จะได้ รับสิทธินี ้ด้ วยแล้ ว) เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้น
สามัญเดิม ต่อใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า อัตราแปลงสภาพใบแสดงสิทธิ
1 หน่วยมีสทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 1 หุ้น และมีอตั ราการใช้ สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
มีอายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกใบแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญที่เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมคงเหลือจาก
การแปลงสภาพบริษัทจะดําเนินการยกเลิกหุ้นรองรับส่วนที่เหลือ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้กําหนดวัน
ให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น วันที่ออกและเสนอขาย และ วันใช้ สทิ ธิภายหลัง การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน
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เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสารสนเทศการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
9. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 252,539,723
บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ จะทําให้ บริษัท
มีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจาก 285,894,029 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 538,433,752 บาท และอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
10. เห็นชอบให้ นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
10.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 9,529,800 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
10.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
10.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 147,711,914 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการซื ้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)
รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
11. อนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องรัชวิภา
อาคารธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ตามวาระประชุมดังนี ้
11.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
11.2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และอนุมตั ิรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการ
11.3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
11.4 พิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปั นผลจากผลประกอบการ
ประจําปี 2558 เป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด
11.5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
แต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่จํานวน 1 ท่าน และการกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559
11.6 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559
11.7 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
11.8 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
11.9 พิจารณาอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)
11.10 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
11.11 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11.12 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
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ทังนี
้ ้อนุมตั ิให้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2559 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า โดยการแจ้ งผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกําหนดวิธีการไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 19 ตุลาคม 2558 จนถึง
วันที่ 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือนนัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อ
้ ้บริษัทจะดําเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริษัท ทังนี
2559 ในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.easonpaint.co.th ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

บริษัท อีซ่นึ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ครั ง้ ที่ 2 (EASON-W2)
1. ลักษณะสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ ครัง้ ที่ 2
ประเภทหลักทรัพย์
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 2 (EASON-W2)
ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิน 95,298,009 หน่วย

จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรร
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ราคาต่อหน่วย

:

ไม่เกิน 95,298,009 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

:

จัดสรรให้ โดยไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการ
ปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

1.70 บาท ต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

1 มิถนุ ายน 2559

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

1 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2559) ทังนี
้ ้
ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะไม่ขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ เว้ น
แต่จะเป็ นการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

วิธีการจัดสรร

:

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา
หุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมจาก
การคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ ปัด
เศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้ง
โดยบริ ษัทได้ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ จํานวน 3 ครัง้ ใน
วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี ได้ แก่
ครัง้ ที่ 1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ครัง้ ที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ครัง้ ที่ 3 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย และจะตรงกับ
วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นวันทําการสุดท้ ายก่อนหน้ า

ให้ เลื่อน

ระยะเวลาแจ้ งความจํานง
การใช้ สทิ ธิ

:

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความ
จํานงการใช้ สทิ ธิในระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการก่อน
วันกําหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
ยกเว้ นระยะเวลาการแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ าย

สถานที่ติดต่อใช้ สิทธิ

:

ตลาดรองใบสําคัญการใช้
สิทธิ

:

บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
บริ ษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการปรับสิทธิ

:

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
บริ ษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้
1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้น
หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ตา่ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที่
คํานวณได้ ตามวิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั ้น หรื อราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุ้นนั ้น และเป็ นวิธีการคํานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
3) เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรื อคํานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าวตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คํานวณตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาด
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
ในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อน
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธินั ้น
และเป็ นวิธีการคํานวณ
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ
4) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทั ้งหมดหรื อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ ของบริษัท
6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม
สาเหตุในการต้ องออกหุ้น
ใหม่เพื่อรองรับการปรับราคา
ใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิ

:

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับสิทธิตามที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิ และเงื่อนไข
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 11(4)(ข)
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่
เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้ รับ

:

1) เพื่อชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2) เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
3) เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
บริ ษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธินี ้เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจตลอดจนเงินลงทุน
ในการขยายกิจการ รวมทังช่
้ วยเสริ มสร้ างให้ บริษัทมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ ้นอีกด้ วย

ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึง
ได้ รับจากการเพิม่ ทุน

:

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะได้ รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริ ษัทนําเงินที่ได้ จากการ
เพิ่มทุนไปขยายธุรกิจ สร้ างความแข็งแกร่งของกลุม่ ธุรกิจ และสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัท
เพิ่มมากขึ ้น ผู้ถือหุ้นก็มีโอกาสได้ รับเงินปั นผลเพิ่มขึ ้น

อื่นๆ

:

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิ การจัดสรร และวันออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาใช้ สทิ ธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิของใบสํา
คัญแสดงสิทธิ รวมทั ้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
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ใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น
2. ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นซึง่ พิจารณาภายใต้ สมมติฐานว่าบริ ษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ EASON-W2
จํานวน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสิทธิ EASON-T1 จํานวน 147,711,914 หน่วย รวมใบแสดงสิทธิจํานวน
243,009,923 หน่วย แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททังจํ
้ านวน
กรณีที่ 1 :
บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททั ้งจํานวน (ใบแสดง
กรณีที่ 2 :
สิทธิทงหมดถู
ั้
กเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control dilution)
กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 2 : ไม่เกินร้ อยละ 45.13
สูตรการคํานวณ
Control Dilution
=
1 – [ Qo / (Qo + Qnew) ]
Qo
=
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วเดิม
Qnew
=
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับครัง้ นี ้
Control Dilution

=
=

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

2) ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ไม่เกินร้ อยละ 45.83
กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution
=
(EPSo – EPSnew) / EPSo
EPSo
=
กําไรสุทธิ / Qo
=
71,252,903 / 295,423,829
=
0.24 บาทต่อหุ้น
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EPSnew

=
กําไรสุทธิ / (Qo + Qnew)
=
71,252,903 / (295,423,829 + 243,009,923)
=
71,252,903 / 538,433,752
=
0.13 บาทต่อหุ้น
กําไรสุทธิที่ใช้ ในการคํานวณคือกําไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) เท่ากับ 71,252,903 บาท
EPS Dilution

=
=

(0.24 – 0.13) / 0.24
45.83%

3) ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 1 :
ไม่เกินร้ อยละ 20.76
กรณีที่ 2 :
สูตรการคํานวณ
Price Dilution
=
(PriceBefore – PriceAfter) / PriceBefore
=
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วันทําการก่อนที่คณะกรรมการมีมติออกใบแสดงสิทธิเมื่อ
PriceBefore
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2559) ซึง่ ราคาหุ้นละ 3.13 บาท
=
(PriceBefore x หุ้นชําระแล้ วเดิม) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
PriceAfter
(หุ้นชําระแล้ วที่มีอยู่เดิม + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
=
(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 อีซ่นึ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของใบแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้ ที่ 1 (EASON-T1)
1. ลักษณะสําคัญของใบแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประเภทหลักทรัพย์
: ใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ของ บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับผู้ถือหุ้นเดิม ครัง้ ที่ 1 (EASON-T1)
ชนิด

:

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิน 147,711,914 หน่วย
จํานวนดังกล่าวได้ คํานวณไว้ รองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จะได้ รับสิทธินี ้
ด้ วยแล้ ว

จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรร
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
การจัดสรร

:

ไม่เกิน 147,711,914 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)

:

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้น
สามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการ
คํานวณตามอัตราการจัดสรรใบแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่
เหลือทิ ้ง
ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ที่ออกในครัง้ นี ้จะอยู่ในรูปของระบบไร้ ใบ
หุ้น (Scripless System) เท่านัน้ โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถดําเนินการได้ 2
กรณี ดังนี ้
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์แล้ ว นาย
1. ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรใบแสดงสิทธิที่มีบญ
ทะเบียนใบแสดงสิทธิของบริ ษัท (บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด “TSD”) จะออกใบแสดงสิทธิในชื่อของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
ใบแสดงสิทธิที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากใบแสดงสิ
ั้
ทธิไว้ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพย์นั ้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบแสดงสิทธิผ้ จู องซื ้อฝากไว้
และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ต้ องฝากใบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรใบแสดงสิทธิที่ไม่มีบญ
แสดงสิทธิไว้ ในบัญชีของ “บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้ าพเจ้ า” โดย TSD จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ผ้ จู อง
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ซื ้อประสงค์จะฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัท สมาชิกเลขที่ 600 และจะออก
หลักฐานการรับฝากหุ้นให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับสิทธิในการซื ้อใบแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย

:

จัดสรรให้ โดยไม่คิดมูลค่า

อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

:

ในกรณีที่มีห้ นุ รองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพ
ดําเนินการยกเลิกหุ้นรองรับส่วนที่เหลือ

อายุของใบแสดงสิทธิ

:

ไม่เกิน 2 เดือน นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ราคาการใช้ สทิ ธิ

:

1.70 บาท

วันที่ออกและเสนอขาย

:

จะถูกกําหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับใบแสดงสิทธิ
วันใช้ สทิ ธิ

:

จะถูกกําหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท

:

จะถูกกําหนดภายหลังโดยคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถเริ่ มใช้
สิทธิในการซื ้อหุ้นของบริษัทได้ ภายหลังวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิ 21
วันก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึง่ บริ ษัทจะขอให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ ้นเครื่ องหมาย
พักการซื ้อขาย (SP) ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิ
จนถึงวันที่ใช้ สิทธิ
โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิซงึ่ มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ทังนี
้ ้หากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้ สิทธิภายในระยะเวลา
แจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ ใบแสดงสิทธิดงั กล่าวจะสิ ้นอายุทนั ทีโดยผู้ถือใบแสดง
สิทธิจะไม่สามารถจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้

ตลาดรองใบสําคัญการใช้
สิทธิ

:

บริ ษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

:

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายทะเบียนของใบแสดง
สิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
สถานที่ติดต่อใช้ สิทธิ

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

:

อื่นๆ

:

บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบแสดงสิทธิดงั กล่าว

2. ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั ้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมทังจํ
้ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นซึง่ พิจารณาภายใต้ สมมติฐานว่าบริ ษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ EASON-W2
จํานวน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสิทธิ EASON-T1 จํานวน 147,711,914 หน่วย รวมใบแสดงสิทธิจํานวน
243,009,923 หน่วย แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททังจํ
้ านวน
กรณีที่ 1 :
บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททั ้งจํานวน (ใบแสดง
กรณีที่ 2 :
สิทธิทงหมดถู
ั้
กเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control dilution)
กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 2 : ไม่เกินร้ อยละ 45.13
สูตรการคํานวณ
Control Dilution
=
1 – [ Qo / (Qo + Qnew) ]
Qo
=
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วเดิม
Qnew
=
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับครัง้ นี ้
Control Dilution

=
=

1 – [ 295,423,829 / (295,423,829 + 243,009,923) ]
45.13
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2) ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ไม่เกินร้ อยละ 45.83
กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution
=
(EPSo – EPSnew) / EPSo
EPSo
=
กําไรสุทธิ / Qo
=
71,252,903 / 295,423,829
=
0.24 บาทต่อหุ้น
EPSnew
=
กําไรสุทธิ / (Qo + Qnew)
=
71,252,903 / (295,423,829 + 243,009,923)
=
71,252,903 / 538,433,752
=
0.13 บาทต่อหุ้น
กําไรสุทธิที่ใช้ ในการคํานวณคือกําไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) เท่ากับ 71,252,903 บาท
EPS Dilution

=
=

(0.24 – 0.13) / 0.24
45.83%

3) ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 1 :
ไม่เกินร้ อยละ 20.76
กรณีที่ 2 :
สูตรการคํานวณ
Price Dilution
=
(PriceBefore – PriceAfter) / PriceBefore
=
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วันทําการก่อนที่คณะกรรมการมีมติออกใบแสดงสิทธิเมื่อ
PriceBefore
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 (วันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2559) ซึง่ ราคาหุ้นละ 3.13 บาท
=
(PriceBefore x หุ้นชําระแล้ วเดิม) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
PriceAfter
(หุ้นชําระแล้ วที่มีอยู่เดิม + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
=
(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 อีซ่ นึ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1. การลดทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท โดย
การตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่าย จํานวน 923,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 923,371 บาท ทั ้งนี ้หุ้นสามัญที่
ยังไม่ได้ จําหน่ายดังกล่าวเป็ นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบริ ษัทของกรรมการ
ั้
ผู้บริ หาร (ซึง่ มิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริ ษัท (ESOP) จํานวน 550,603 หุ้น ซึง่ สิ ้นอายุตงแต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และ หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นบริ ษัท (EASONW1) จํานวน 372,768 หุ้น ซึง่ สิ ้นอายุตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 เมษายน 2554
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวนไม่เกิน 252,539,723 บาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน
252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจาก 285,894,029 บาท เป็ น ทุนจด
ทะเบียนรวมไม่เกิน 538,433,752 บาท
3. การจัดสรรหุ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจดั สรรหุ้นสามัญ จํานวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม
จํานวนไม่เกิน 252,539,723 บาท
3.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล 1

ไม่เกิน
9,529,800

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท
(EASON-W2) 2

ไม่เกิน
95,298,009

ราคาขาย
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
- จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
30 : 1
เดิมโดยไม่คิดมูลค่า
3:1
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วัน เวลา จองซือ้ หุ้น
และชําระเงินค่ าหุ้น
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผล

- จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รายละเอียดปรากฎใน
เดิมโดยไม่คิดมูลค่า สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
- ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้ สทิ ธิ 1.70
บาท

หมาย
เหตุ
-

-
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จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิของใบแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนของ
บริ ษัทที่โอนสิทธิได้
(EASON-T1) 3

ไม่เกิน
147,711,914

2:1

- จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมโดยไม่คิดมูลค่า
- ใบแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ได้ 1 หุ้น
- ราคาใช้ สทิ ธิ 1.70
บาท

คณะกรรมการจะ
กําหนดภายหลัง
รายละเอียดปรากฎใน
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2

-

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการได้กําหนดให้วนั ที ่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุน้ (Record Date) ในการรับปั นผล
โดยกํ าหนดปิ ดสมุดทะเบี ยนเพือ่ รวบรวมรายชื อ่ ผูถ้ ื อหุน้ ในวันที ่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกํ าหนดจ่ายปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในวันที ่ 16 พฤษภาคม 2559 การให้สิทธิ ดงั กล่าวยัง
มีความไม่แน่นอนเนือ่ งจากต้องรอการอนุมตั ิ จากที ป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
2. คณะกรรมการได้กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุน้ วัน เวลาการจัดสรรสิ ทธิ วันใช้สิทธิ และ ราคาใช้
สิ ทธิ หลังจากได้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้ดําเนิ นการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครัง้ นีไ้ ว้แล้ว
ตาม
รายละเอี ยดที ป่ รากฎในเอกสารแนบ 1 ของรายงานแจ้งมติ คณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที ่ 2/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์
2559 ทีย่ ื ่นมาพร้อมกันนี ้
3. คณะกรรมการจะกํ าหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุน้ วัน เวลาการจัดสรรสิ ทธิ และ วันใช้สิทธิ ภายหลัง
ได้รบั อนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้ดําเนิ นการออกและเสนอขายใบแสดงสิ ทธิ ในครัง้ นี ้ ตามรายละเอียดทีป่ รากฎในเอกสาร
แนบ 2 ของรายงานแจ้งมติ คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที ่ 2/2559 เมื ่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ทีย่ ื ่นมาพร้อมกันนี ้
3.2 การดําเนินการของบริ ษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
กรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร ให้ ปัดเศษของใบสําคัญแสดงสิทธินนทิ
ั ้ ้ง
4. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องธารทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรม
เจ้ าพระยาปาร์ ค ถนนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดย

กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั ้งแต่วนั ที่ – จนกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ

กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
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5. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษัทจะทําการจดทะเบียนลดทุน / เพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
5.2 ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
นัน้ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 ให้ ถือว่าบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่และหุ้นรองรับให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้
โดยถือว่าได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ ว แต่อย่างไรก็ดี บริ ษัท
้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องที่ระบุไว้ ตามประกาศ
ยังคงผูกพันที่จะต้ องดําเนินการตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต รวมทังข้
ฉบับดังกล่าว
5.3 บริ ษัทจะทําการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ (1) นําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) นําหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
6.1 เพื่อใช้ ชําระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 100 ล้ านบาท
6.2 เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องประมาณ 200 ล้ านบาท
6.3 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทประมาณ 100 ล้ านบาท
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การขยายธุรกิจและการลงทุน และการปรับโครงสร้ างทุนของบริ ษัทให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทอันเนื่องจากการมีฐานเงินทุนเพิ่มขึ ้นดังที่กล่าวมาแล้ วนัน้ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
สร้ างผลกําไรและการปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อย่างสมํ่าเสมอ
9. รายละเอียดอื่นที่จาํ เป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิ ารเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัท จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1และเอกสารแนบ 2 ของรายงาน
แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 ที่ยื่นมาพร้ อมกันนี ้
ตารางระยะเวลาดําเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลําดับ
ขัน้ ตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
1
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2559 เพื่ออนุมตั ิจดั สรรหุ้นเพิ่มทุน
26 กุมภาพันธ์ 2559
2
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
14 มีนาคม 2559
ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของ พ.ร.บ.
(Record Date)
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4

5

หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อขออนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปั นผลและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท EASON-W2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใบแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท
EASON-T1 (ขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

22 เมษายน 2559
3 พฤษภาคม 2559
(Record Date)

คณะกรรมการจะ
กําหนดภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ ............................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล)

ลายมือชื่อ ............................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
(นางสาวสิรินนั ท์ เอกแสงกุล)
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