18 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งกําหนดการใช้ สิทธิ EASON-W2 ครัง้ ที่ 1 (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) ได้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท รุ่นที่ 2
(EASON-W2) จํานวน 95,297,657 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ 1 มิถนุ ายน
2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นัน้
บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ EASON-W2 ครัง้ ที่ 1 ดังนี ้
1. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิ :

วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
เว้ นวันหยุดราชการ

2. วันที่ใช้ สทิ ธิ :

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

3. อัตราการใช้ สทิ ธิ :

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.307 หุ้น
(กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคํานวณให้ ปัดเศษหุ้นทิ ้ง)

4. ราคาใช้ สทิ ธิ :

1.30 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

5. วิธีการชําระเงินในการใช้ สิทธิ :
 ชําระเป็ นเงินสดเข้ าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. อีซ่ นึ เพ้ นท์ ” เลขที่ 039-6-03097-1 พร้ อมนําส่งสําเนาใบ
นําฝากเงินให้ แก่บริ ษัท
 ชําระเป็ น เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในเขตกรุ งเทพฯ สัง่ จ่าย "บัญชีจองซือ
้
หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. อีซ่ นึ เพ้ นท์ ” โดยลงวันที่เช็ควันสุดท้ ายคือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และกรุณา
นําส่งเช็คให้ แก่บริ ษัทภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
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6. เอกสารประกอบการจองซื ้อ :
 แบบแสดงความจํานงการใช้ สท
ิ ธิที่ได้ กรอกข้ อความครบถ้ วนและถูกต้ องชัดเจน (สามารถขอรับแบบแสดงความ
จํานงการใช้ สทิ ธิได้ ที่บริษัท หรื อ download ได้ ที่ www.easonpaint.co.th)
 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
 สําเนาใบนําฝากเงิน
 เอกสารผู้แสดงความจํานงการใช้ สิทธิ
บุคคลสัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
บุคคลต่างด้ าว :
สําเนาหนังสือเดินทางพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
นิติบคุ คลในประเทศ :
สําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานของผู้
มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องและประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
นิติบคุ คลต่างประเทศ:
สําเนาหนังสือการจัดตั ้งบริ ษัทซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้ อมรับรองสําเนา
ถูกต้ องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ พร้ อมรับรองสําเนาถูก
ต้ องและประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
7. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ :
บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แยก 12
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-941-6931
โทรสาร 02-941-6930
ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
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