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ท่ี EIC-AD024/2561 
 8 สิงหาคม 2561  
 

เร่ือง การแจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 4 (EIC-W4)  
 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ตามท่ี บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามญัคร้ังท่ี 4 (EIC-W4) ให้ผูถื้อหุ้นเดิม จ านวน 1,097,498,959 หน่วย โดยมีก าหนดการใช้สิทธิในวนั
สุดทา้ยตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิอายคุรบ 1 ปี ตรงกบัวนัท่ี 20 กนัยายน 2561  

 
บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ EIC-W4 คร้ังสุดท้าย ดงัน้ี 

1. วนัก าหนดการใช้สิทธิ :  วนัท่ี 20 กนัยายน 2561  
2. อตัราการใช้สิทธิต่อหน่วย   :  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 

บริษทัฯ จะออกหุน้สามญัเป็นจ านวนเตม็ไม่เกินจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิคูณดว้ยอตัราการใช้
สิทธิ หากมีเศษของจ านวนหุน้สามญัท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหต้ดัเศษของหุน้ท้ิง 

3. ราคาใช้สิทธิ :  0.15 บาทต่อ 1 หุน้ 
4. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใช้สิทธิ : 

ภายใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิคือวนัท่ี 5 – 19 กนัยายน 2561 ในเวลาท าการคือเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
5. วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ EIC-W4 : วนัท่ี 30 สิงหาคม – 20 กนัยายน 2561  
6. ระยะเวลาการหยุดพกัการซ้ือขายใบส าคัญแสดงสิทธิ EIC-W4 (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) :  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัจึงขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหยุดพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (EIC-W4) ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP เพ่ือห้ามการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ       
(EIC-W4) โดยจะข้ึนเคร่ืองหมายในวนัท่ี 28 สิงหาคม – 20 กนัยายน 2561 

7. การส้ินสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิ (EIC-W4) :  
ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดงสิทธิ EIC-W4 จะหมดอายแุละส้ินสุดการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



8. บุคคลและสถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิและรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
ส านกัเลขานุการ หรือ นางสาวธิติกานต ์สุขเสริมศาล 
ชั้น 15 หอ้ง 1507  อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั 
เลขท่ี 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์02-075-5667-8 โทรสาร 02-075-5669 อีเมลล ์thitikarn.s@eicasia.net  
ดาวโหลดนแ์บบฟอร์มท่ี : http://www.eicasia.net/eic-warrants-TH 

ทั้งน้ี บริษทัจะไม่รับการแสดงความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทางไปรษณีย ์และไม่รับช าระเงิน
ค่าใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเป็นเงินสด 

9. วธีิการช าระเงนิในการใช้สิทธิ 
ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในแบบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่เกินวนัใชสิ้ทธิ โดยวิธีหน่ึงวิธีใด ดงัน้ี 
9.1 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษทั อุตสาหกรรม อเีลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือ

หุ้นเพิ่มทุน” บญัชีเลขท่ี 274-3-00268-0 ประเภทกระแสรายวนั ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา 
อาคารซันทาวเวอร์ส (ถนนวิภาวดี-รังสิต) และน าส่งส าเนาใบน าฝากเงิน พร้อมเอกสารและหลกัฐานในการแจง้
ความจ านงการใช้สิทธิ ตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ้ 10 โดยจะตอ้งส่งมาถึงส านักงานของบริษทั ภายในเวลา          
15.30 น. ของวนัท่ี 17 กนัยายน 2561  

9.2 ช าระโดย เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ใน 
กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ ซ่ึงจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย 
“บริษทั อุตสาหกรรม อเีลค็โทรนิคส์ จากดั (มหาชน) เพือ่การจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุน” ทั้งน้ีเอกสารและหลกัฐานในการ
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ตามรายละเอียดท่ีระบุในขอ้ 10 โดยจะตอ้งส่งมาถึงส านกังานของบริษทั ภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น 
หากบริษทัเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบริษทั ใหถื้อว่าการแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

10. เอกสารในการยืน่ความจ านง  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งปฏิบติั

ตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบั
หรือกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัดว้ย โดยด าเนินการตามวิธีการช าระเงินในขอ้ 
9. และส่งเอกสารแสดงการช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก) แบบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัท่ีไดก้รอกขอ้วามถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้ทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับ
แบบแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ
ในช่วงระยะเวลาท า การดงักล่าว หรือดาวนโ์หลดจาก http://www.eicasia.net 
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ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีระบุว่าผูถื้อมีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
จ านวนท่ีระบุอยูใ่นแบบแสดงจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 

ค) หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 
(1) บุคคลสญัชาติไทย :  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(2) บุคคลต่างดา้ว : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
(3) นิติบุคคลในประเทศ  :  ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั ซ่ึงออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์

หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู ้มี
อ  านาจลงนามและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และแนบเอกสารหลกัฐานของผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ ตาม 
(1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) นิติบุคคลต่างประเทศ :  ส าเนาเอกสารราชการจดทะเบียนบริษทัรับรองโดย Notary  
Public หรือหน่วยราชการท่ีมีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี พร้อม
รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

11. เงือ่นไขอืน่ๆ  
หากบริษทัไดรั้บหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือจ านวนเงินไม่ครบตามท่ีระบุไวใ้นใบแจง้ความจ านงใน

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั หรือบริษทัตรวจสอบไดว้่าขอ้ความท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญันั้น ไม่ครบถว้นหรือมีอากรแสตมป์ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ตามขอ้บงัคบัและ
กฎหมายต่างๆ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือช าระเงินให้ครบถว้นภายในระยะเวลา
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ บริษทัจะถือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นส้ินสภาพลงโดยไม่มี
การใชสิ้ทธิและจะส่งเงินท่ีบริษทัไดรั้บไว ้ พร้อมกบัใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยโดยไม่มีดอกเบ้ีย 

ทั้งน้ีรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ โปรดดูจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จากดั (มหาชน) (EIC-
W4) คร้ังสุดทา้ย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ลงมือช่ือ ___________________________ 
(นายกศุล สงัขนนัท)์ 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  


