15 สิงหาคม 2559
เรื่ อง
เรี ยน

การออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (“ใบแสดงสิทธิ”)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย สารสนเทศใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ของบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(“EASON-T1”)
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มี
มติอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้ ที่ 1 (“EASON-T1”) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right offering) จํานวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1
หน่วยใบแสดงสิทธิ (กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคํานวณให้ ปัดเศษหุ้นนันทิ
้ ้ง) อัตราแปลงสภาพใบแสดง
สิทธิ 1 หน่วยมีสทิ ธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจํานวน 1 หุ้น และมีอตั ราการใช้ สทิ ธิ 1.70 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ใบแสดงสิทธิมีอายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออก ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้กําหนดวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น วันที่
ออกและเสนอขาย และวันใช้ สทิ ธิภายหลังนัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกใบแสดงสิทธิ
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยกําหนดให้ วนั ที่ 12 กันยายน 2559 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับใบแสดงสิทธิ
และกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 ตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดตามสารสนเทศใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได้
ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพล เอกแสงกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

บริษัท อีซ่นึ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดของใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครัง้ ที่ 1 (EASON-T1)
1. ลักษณะสําคัญของใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
ประเภทหลักทรัพย์
: ใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ของ บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับผู้ถือหุ้นเดิม ครัง้ ที่ 1 (EASON-T1) (“ใบแสดงสิทธิ”)
ชนิด
: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
จํานวนที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 147,711,914 หน่วย
จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรร
: ไม่เกิน 147,711,914 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ : กําหนดให้ วนั ที่ 12 กันยายน 2559 เป็ นวันให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในการรับใบ
มีสิทธิได้ รับใบแสดงสิทธิ
แสดงสิทธิ และกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 13 กันยายน
2559 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การจัดสรร
: จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราหุ้น
สามัญเดิม 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ หากมีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการ
คํานวณตามอัตราการจัดสรรใบแสดงสิทธิให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้ง
ใบแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้จะอยู่ในรูปของระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) เท่านัน้
โดยผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถดําเนินการได้ 2 กรณี ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรใบแสดงสิทธิที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์แล้ ว นาย
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
2. ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรใบแสดงสิทธิที่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ต้ องฝากใบ
แสดงสิทธิไว้ ในบัญชีของ “บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้ าพเจ้ า” โดย TSD จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ผ้ จู อง
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
ราคาการใช้ สทิ ธิ
: 1.70 บาท
หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ : ในกรณีที่มีห้ นุ รองรับเหลือจากใบแสดงสิทธิที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิแปลงสภาพ
บริ ษัทจะ
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ดําเนินการยกเลิกหุ้นรองรับส่วนที่เหลือ
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วันที่ออกและเสนอขาย
อายุของใบแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการซื ้อขายใบ
แสดงสิทธิในตลาดรอง
วันใช้ สทิ ธิ

:
:

วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือใบ
แสดงสิทธิเพื่อใช้ สทิ ธิจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
การปรับสิทธิของราคาและ
อัตราการใช้ สทิ ธิ

:

ตลาดรองใบสําคัญการใช้
สิทธิ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

:

:

:

:

วันที่ 20 กันยายน 2559
60 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบแสดงสิทธิ
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิสามารถซื ้อขายใบแสดงสิทธิได้ ในตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ ภายหลังวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ผู้ถือใบแสดงสิทธิสามารถแสดงความจํานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นของบริ ษัทได้ ระหว่าง
วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2559 รวมระยะเวลา 15 วัน ทังนี
้ ้หากผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้
สิทธิภายในระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ ใบแสดงสิทธิดงั กล่าวจะสิ ้นอายุ
ทันทีโดยผู้ถือใบแสดงสิทธิจะไม่สามารถจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนได้
บริ ษัทจะแจ้ งข่าวการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิเป็ นระยะเวลา 21 วัน
ก่อนวันใช้ สทิ ธิ ซึง่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะขึ ้นเครื่ องหมายพักการซื ้อขาย
(SP) ล่วงหน้ า 3 วันทําการก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนไปจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม บริ ษัทจะ
ดําเนินการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิเมื่อเกิดเหตุการณ์
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
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) เมื่อมีกรณีอื่นในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ู
ถือใบแสดงสิทธิจะได้ รับเมื่อมีการใช้ สทิ ธิด้อยไปกว่าเดิม
บริ ษัทจะนําใบแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายทะเบียนของใบแสดง
สิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
สถานที่ติดต่อใช้ สิทธิ

:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

:

ระยะเวลาห้ ามจําหน่ายหุ้น
ที่ปรึกษาทางการเงิน
อื่นๆ

:
:
:

บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน)
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ไม่มี
ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ น
ผู้มีอํานาจในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกใบแสดงสิทธิดงั กล่าว

2. ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
เนื่องจากเป็ นการออกใบแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออก
้ านวนจะ
ใบแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจํ
มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นซึง่ พิจารณาภายใต้ สมมติฐานว่าบริ ษัทออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ EASON-T1 จํานวน
147,711,914 หน่วย แบ่งออกเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททังจํ
้ านวน
กรณีที่ 1 :
บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัททั ้งจํานวน (ใบแสดงสิทธิทั ้งหมด
กรณีที่ 2 :
ถูกเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control dilution)
กรณีที่ 1 : ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 2 : ไม่เกินร้ อยละ 33.33
สูตรการคํานวณ
Control Dilution
=
1 – [ Qo / (Qo + Qnew) ]
Qo
=
จํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วเดิม
Qnew
=
จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับครัง้ นี ้
Control Dilution

=
=

1 – [ 295,423,491 / (295,423,491 + 147,711,914) ]
0.33
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2) ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ไม่เกินร้ อยละ 34.48
กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 :
สูตรการคํานวณ
EPS Dilution
=
(EPSo – EPSnew) / EPSo
EPSo
=
กําไรสุทธิ / Qo
=
85,409,958 / 295,423,491
=
0.29 บาทต่อหุ้น
EPSnew
=
กําไรสุทธิ / (Qo + Qnew)
=
85,409,958 / (295,423,491 + 147,711,914)
=
85,409,958 / 443,135,405
=
0.19 บาทต่อหุ้น
กําไรสุทธิที่ใช้ ในการคํานวณคือกําไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถนุ ายน 2559) เท่ากับ
85,409,958 บาท
EPS Dilution

=
=

(0.29 – 0.19) / 0.29
0.3448

3) ด้ านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ไม่มีผลกระทบ
กรณีที่ 1 :
ไม่เกินร้ อยละ 23.92
กรณีที่ 2 :
สูตรการคํานวณ
Price Dilution
=
(PriceBefore – PriceAfter) / PriceBefore
=
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนัก 7 วันทําการก่อนที่คณะกรรมการมีมติออกใบแสดงสิทธิเมื่อ
PriceBefore
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 (วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2559) มีราคาหุ้นละ 6.02 บาท
=
(PriceBefore x หุ้นชําระแล้ วเดิม) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
PriceAfter
(หุ้นชําระแล้ วที่มีอยู่เดิม + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
=
(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
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