ที่ EIC-AD040/2559
8 พฤศจิกายน 2559
เรื่ อง
เรี ยน

การแจ้งกาหนดการและวิธีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั อุตสาหกรรม
อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน) (EIC-W1) ครั้งที่ 5
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริ ษทั อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิ คส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (EIC-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”)ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ ม ตามมติ ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557โดยมีจานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่เกิน 100,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญ
เดิ ม ของบริ ษ ทั ฯ ที่ มีร ายชื่ อ ปรากฏอยู่ในสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อหุ ้น ฯ ณ วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตามสั ด ส่ วนการถื อ หุ ้น ใน
อัตราส่ วน 4 หุ ้นสามัญเดิ มต่ อ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย โดยผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ยกเว้นการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ จะสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันที่ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ครั้งแรกตรงกับวันที่ 28 พฤศจิ กายน
2557 และครั้งสุ ดท้ายกาหนดให้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนวัน
กาหนดการใช้สิท ธิ เป็ นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้า วันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว (ผูส้ นใจสามารถศึ กษาข้อมูลเพิ่ มเติ มใน
ข้ อ ก า ห น ด ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ผู ้ อ อ ก ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ ผู ้ ถื อ ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่
http://www.set.or.th/dat/report/warrants/I0004308.pdf หรื อ http://www.set.or.th/dat/report/warrants/I0004307.pdf
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งขอแจ้งกาหนดและวิธีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษทั ฯ
สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5 ดังนี้
1. วันกำหนดกำรใช้ สิทธิ
:
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2. อัตรำกำรใช้ สิทธิต่อหน่ วย
:
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญได้
1.31336 หุน้
3. รำคำใช้ สิทธิ
:
1 บาทต่อ 1 หุน้
4. ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงใช้ สิทธิ
ภายใน 5 วันทาการ ก่อนวันใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง คือวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาทาการคือเวลา
9.00 น. ถึง 15.30 น.
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5. บุคคลและสถำนที่ตดิ ต่ อในกำรใช้ สิทธิและรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งควำมจำนงในกำรใช้ สิทธิ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน หรื อนางสาวหทัยรัตน์ อภิลกั ษณ์สนั ติ
เลขที่ 152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 9 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-651-4050 โทรสาร 02-651-4051 อีเมลล์ hatairat@eicasia.net
ดาวโหลดน์แบบฟอร์มที่ : http://www.eicasia.net/index.php/ir-csr/eic-w1-holder
6. วิธีกำรชำระเงินในกำรใช้ สิทธิ
ชาระเงิ นตามจานวนในการใช้สิ ทธิ ตามที่ ระบุ ในแบบแจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้
6.1) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี
“บัญชีจองซื้ อหุ้นสำมัญ (EIC-W1) ของบริษทั อุตสำหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหำชน)”
บัญชีเลขที่ 617-2-12212-2 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย สาขา ออลซี ซนั่ ส์ เพลส
(ภาษาอังกฤษ Account for Subscription to Ordinary Shares (EIC-W1)Saving Account No. 617-2-12212-2
Kasikorn Bank All Season Place Branch)
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซิ้อหุ น้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกเก็บเงิ นจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น
หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใด ๆ ที่มิได้เกิดจากบริ ษทั ฯ ให้ถือว่าผูใ้ บสาคัญแสดงสิ ทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
และบริ ษทั ฯ ตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิ ในครั้งนั้น แต่ท้ งั นี้ ต้องไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ที่จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญใน
ครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้าย ให้ถือว่าหมดสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
อีกต่อไป
7. เอกสำรสำหรับแจ้ งควำมจำนงขอใช้ สิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารและ
ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรื อ
กฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สิทธิ จองซื้ อหุน้ สามัญด้วย โดยดาเนินการตามวิธีการชาระเงินในข้อ 6. และส่ งเอกสาร
แสดงการชาระเงินที่เกี่ยวข้อง และเอกสารดังต่อไปนี้
ก) แบบแจ้งความจานงในการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ ได้กรอกข้อวามถูกต้องชัด เจนและครบถ้วนแล้วทุ ก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะสามารถขอรับแบบแจ้งความจานง
ในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ได้ ณ สถานที่ ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่ วงระยะเวลาทา การดังกล่าว หรื อ
ดาวน์โหลดจาก www.eicasia.net
ข) ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ หรื อ ใบแทนใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ที่ ระบุ ว่าผูถ้ ื อมี สิ ทธิ ในใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต าม
จานวนที่ระบุอยูใ่ นแบบแสดงจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
ค) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ
(1) บุคคลสัญชาติไทย
:
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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(2) บุคคลต่างด้าว
:
(3) นิติบุคคลในประเทศ :

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ :

สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ซึ่ งออกให้โดยกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง อายุไม่เกิ น 6 เดื อน ก่ อนวันกาหนดการใช้สิ ท ธิ
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจลงนามและประทับตราสาคัญ
ของนิ ติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อ ตาม (1) หรื อ (2) แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารราชการจดทะเบียนบริ ษทั รับรองโดย Notary Public หรื อ
หน่วยราชการที่มีอานาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และเอกสารหลัก ฐานของผู ม้ ี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ตาม (1) หรื อ (2)
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงมือชื่อ ___________________________
(นายกุศล สังขนันท์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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