
 
 
 

15 สงิหาคม 2559 
 
เร่ือง การออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ (“ใบแสดงสทิธิ”) 
เรียน    กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย สารสนเทศใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ของบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

(“EASON-T1”) 
 

ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มี
มติอนมุติัการออกใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ ครัง้ท่ี 1 (“EASON-T1”) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Right offering) จํานวนไมเ่กิน 147,711,914 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ ในอตัราสว่น 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 
หน่วยใบแสดงสิทธิ (กรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเดิมจากการคํานวณให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้)   อตัราแปลงสภาพใบแสดง
สทิธิ 1 หน่วยมีสทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 1 หุ้น  และมีอตัราการใช้สทิธิ 1.70 บาทตอ่หุ้น  มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ใบแสดงสทิธิมีอายไุมเ่กิน 2 เดือนนบัจากวนัท่ีออก  ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น  วนัท่ี
ออกและเสนอขาย และวนัใช้สทิธิภายหลงันัน้ 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2559 ได้มีมติอนมุติัการออกใบแสดงสทิธิ 
ดงักลา่วข้างต้น  โดยกําหนดให้วนัท่ี 12 กนัยายน 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับใบแสดงสทิธิ 
และกําหนดปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 ตามมาตรา 225 แหง่
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ดงัรายละเอียดตามสารสนเทศใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ท่ีโอนสทิธิได้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
(นายณฐัพล  เอกแสงกลุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
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บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จาํกัด (มหาชน) 
รายละเอียดของใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ ครัง้ที่ 1 (EASON-T1) 

 
1. ลักษณะสาํคัญของใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 
ประเภทหลกัทรัพย์ : ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ของ บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) 

สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิม ครัง้ท่ี 1 (EASON-T1) (“ใบแสดงสิทธิ”) 
ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 147,711,914 หน่วย 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรร
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ 

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

วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิได้รับใบแสดงสทิธิ 

: กําหนดให้วนัท่ี 12 กนัยายน 2559 เป็นวนัให้สทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในการรับใบ
แสดงสิทธิ และกําหนดปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 13 กนัยายน 
2559 ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราหุ้น
สามญัเดมิ 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นสามญัเดมิจากการ
คํานวณตามอตัราการจดัสรรใบแสดงสิทธิให้ปัดเศษหุ้นสว่นท่ีเหลือทิง้ 
ใบแสดงสทิธิท่ีออกในครัง้นีจ้ะอยู่ในรูปของระบบไร้ใบหุ้น (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
ซือ้ประสงค์จะฝากไว้ในบญัชีของบริษัท สมาชิกเลขท่ี 600 และจะออก
หลกัฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้ได้รับสทิธิในการซือ้ใบแสดงสทิธิ 

ราคาเสนอขาย  : จดัสรรให้โดยไม่คิดมลูคา่ 
อตัราการใช้สทิธิ : ใบแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
ราคาการใช้สทิธิ : 1.70 บาท 
หุ้นรองรับใบแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้
ใช้สทิธิแปลงสภาพ 

: ในกรณีท่ีมีหุ้นรองรับเหลือจากใบแสดงสทิธิท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิแปลงสภาพ  บริษัทจะ
ดําเนินการยกเลกิหุ้นรองรับสว่นท่ีเหลือ 
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วนัท่ีออกและเสนอขาย  : วนัท่ี 20 กนัยายน 2559 
อายขุองใบแสดงสิทธิ  : 60 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบแสดงสทิธิ 
ระยะเวลาการซือ้ขายใบ
แสดงสิทธิในตลาดรอง 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบแสดงสิทธิสามารถซือ้ขายใบแสดงสทิธิได้ในตลาด
หลกัทรัพย์  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่ 7 วนัทําการ  ภายหลงัวนัท่ีออกและเสนอขาย 

วนัใช้สทิธิ : วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
ผู้ ถือใบแสดงสทิธิสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทได้ระหวา่ง
วนัท่ี 3 – 17 พฤศจิกายน 2559 รวมระยะเวลา 15 วนั  ทัง้นีห้ากผู้ ถือใบแสดงสทิธิไม่ใช้
สทิธิภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ  ใบแสดงสิทธิดงักลา่วจะสิน้อายุ
ทนัทีโดยผู้ ถือใบแสดงสทิธิจะไม่สามารถจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้ 

วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบ
แสดงสิทธิเพ่ือใช้สทิธิจองซือ้
หุ้นสามญัเพิม่ทนุ 

: บริษัทจะแจ้งขา่วการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบแสดงสทิธิเป็นระยะเวลา 21 วนั
ก่อนวนัใช้สทิธิ   ซึง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะขึน้เคร่ืองหมายพกัการซือ้ขาย 
(SP) ลว่งหน้า 3 วนัทําการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนไปจนถงึวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

การปรับสทิธิของราคาและ
อตัราการใช้สทิธิ 

: เพ่ือรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบแสดงสทิธิไม่ให้ด้อยไปกวา่เดิม  บริษัทจะ
ดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิเม่ือเกิดเหตกุารณ์ 
ดงัต่อไปนี ้
1) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น
หรือการแบง่แยกหุ้น 
2) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ดๆ ในราคาท่ีตา่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ี
คํานวณได้ตามวธีิการท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนัน้  หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้  และเป็นวิธีการคํานวณตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
3) เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออกใหม่โดยกําหนด
ราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วต่ํากวา่ร้อยละ 90 ของราคาหุ้นท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใช้ราคาตลาด 
ในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสทิธิ  หรือราคาตลาดในช่วงก่อน
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธินัน้  และเป็นวิธีการคํานวณ
ตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ 
4) เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
5) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้ของบริษัท 
6) เม่ือมีกรณีอ่ืนในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถงึ 5 ท่ีทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผู้
ถือใบแสดงสทิธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สทิธิด้อยไปกว่าเดิม 

ตลาดรองใบสําคญัการใช้
สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

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 

ระยะเวลาห้ามจําหน่ายหุ้น : ไม่มี 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี 
อื่นๆ 
 

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็น
ผู้ มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกใบแสดงสิทธิดงักลา่ว 

 
 

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 
เน่ืองจากเป็นการออกใบแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออก

ใบแสดงสทิธิ  อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จํานวนจะ
มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution effect) 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นซึง่พิจารณาภายใต้สมมติฐานวา่บริษัทออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิ EASON-T1 จํานวน 
147,711,914 หน่วย แบง่ออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้
กรณีท่ี 1 : ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน 
กรณีท่ี 2 : บคุคลอ่ืนท่ีมิใชเ่ป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน (ใบแสดงสทิธิทัง้หมด
ถกูเปลี่ยนมือในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
 

1) ด้านการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control dilution) 
กรณีท่ี 1 : ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 : ไม่เกินร้อยละ 33.33 
สตูรการคํานวณ 
Control Dilution =   1 – [ Qo / (Qo + Qnew) ] 
Qo   =  จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้วเดิม 
Qnew  = จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับครัง้นี ้
 
Control Dilution =   1 – [ 295,423,491 / (295,423,491 + 147,711,914) ] 

   =   0.33 
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2) ด้านการลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 
กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 : ไม่เกินร้อยละ 34.48 
สตูรการคํานวณ 
EPS Dilution  =   (EPSo – EPSnew) / EPSo 
EPSo  = กําไรสทุธิ / Qo 
   = 85,409,958 / 295,423,491 
   = 0.29 บาทตอ่หุ้น 
EPSnew  =  กําไรสทุธิ / (Qo + Qnew) 

= 85,409,958 / (295,423,491 + 147,711,914) 
   = 85,409,958 / 443,135,405 
   = 0.19 บาทตอ่หุ้น 
กําไรสทุธิท่ีใช้ในการคํานวณคือกําไรสทุธิย้อนหลงั 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถนุายน 2559) เทา่กบั 
85,409,958 บาท 
 
EPS Dilution  = (0.29 – 0.19) / 0.29 
   = 0.3448 
 
 
3) ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

กรณีท่ี 1 : ไม่มีผลกระทบ 
กรณีท่ี 2 : ไม่เกินร้อยละ 23.92 
สตูรการคํานวณ 

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

วนัท่ี 15 สงิหาคม 2559 (วนัท่ี 3 – 11 สงิหาคม 2559) มีราคาหุ้นละ 6.02 บาท 
PriceAfter  = (PriceBefore x หุ้นชําระแล้วเดิม) + (ราคาใช้สทิธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
     (หุ้นชําระแล้วท่ีมีอยู่เดิม + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 
   = (6.02 x 295,423,491) + (1.70 x 147,711,914) 
     (295,423,491 + 147,711,914) 
   = 4.58 
 
Price Dilution =   (6.02 – 4.58) / 6.02 

   =   0.2392 


