วันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่ อง

กาหนดการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ ครั้งที่ 4 ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ของ บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน) (EPCO-W3)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน) (“EPCO”) ได้ออก และเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ (EPCO-W3) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ใช้สิทธิ จองซื้ อและชาระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั นั้น
บริ ษทั ฯขอแจ้งรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ ้นตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สาหรั บวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ :

วั นที่ 24 - 25 และ 28 - 30 ตุลาคม 2562
เวลา 9.00 – 15.00 น.

2. วันที่ใช้สิทธิ

:

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

3. อัตราการใช้สิทธิ

:

1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.0361 หุ ้นสามัญใหม่

4. ราคาการใช้สิทธิ

:

4.8259 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่

5. เอกสารหลักฐานประกอบ ในการขอใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
5.1 แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สิทธิที่ได้ กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก
รายการ (แบบแสดงความจานงการใช้สิทธิ สามารถติ ดต่ อขอรั บ ได้ที่ บริ ษทั โรงพิ ม พ์
ตะวันออก จากัด (มหาชน) หรื อ Download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.epco.co.th)
5.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (สาหรับระบบไร้ใบหุน้ )
5.3 ชาระเงินตามจานวนที่ระบุในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
5.3.1 ชาระเป็ น เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสั่งจ่ายเงิ นธนาคาร ที่สามารถ
เรี ยกเก็บได้ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้
สิ ท ธิ แต่ ล ะครั้ ง โดยขี ดคร่ อมสั่ ง จ่ า ยเฉพาะ “บริ ษ ทั โรงพิ ม พ์ตะวันออก จากัด
(มหาชน)”

5.3.2 โอนเงินสดเข้าบัญชี เงินฝาก ชื่อบัญชี “บัญชี จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษทั โรง
พิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที่ 799-2-57745-9 ประเภทบัญชี ออม
ทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักพหลโยธิ น พร้อมทั้งแนบ
หลักฐานการโอนเงิ นให้แก่บริ ษทั ฯ ภายในวันใช้สิทธิ แต่ละครั้ง ทั้งนี้ การใช้สิทธิ
จองซื้ อหุ น้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้เรี ยกเก็บเงินดังกล่าวได้แล้ว
เท่านั้น
5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ แบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ดังนี้
5.4.1 บุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4.2 บุคคลต่างด้าว ให้แนบสาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5.4.3 นิ ติบุคคลในประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวง
พาณิ ชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และ
แนบเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
5.4.4 นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศ ให้แ นบส าเนาหนัง สื อ ส าคัญการจัดตั้ง บริ ษ ัท หนัง สื อ
บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ บัง คับ และหนัง สื อ รั บ รองที่ อ อกไม่ เ กิ น 6

เดื อ นก่ อ นวัน

กาหนดการใช้สิทธิ ซึ่ งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และ
แนบเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
6. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ
บริ ษทั โรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน) (ฝ่ ายบัญชี อาคาร 3 ชั้น 5)
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิ ต 66 (สยามสามัคคี)
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2522-6938, 0-2551-0541-4 ต่อ 470, 474
โทรสาร : 0-2552-0905

7. เงื่อนไขอื่นๆ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เป็ นบุคคลต่างด้าว หรื อบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สามารถใช้
สิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นสามัญใหม่ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ก็ต่อเมื่ อ ในวันนั้นถ้าใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญแล้ว ไม่ทาให้อตั ราการถื อหุ ้นของบุคคลต่างด้าวขัดต่อข้อบังคับ ข้อ 12 ของบริ ษทั ฯซึ่ ง
เกี่ ยวกับสิ ทธิ การถือหุ ้นของบุคคลต่างด้าว บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการออกหุ ้นสามัญ
ใหม่ให้แก่บุคคลต่างด้าว หากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวขัดกับข้อบังคับของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯไม่
จาเป็ นต้องจ่ายค่าเสี ยหายหรื อค่าชดเชยในกรณี ดงั กล่าว
หากบริ ษทั ฯได้รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่
ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงในการใช้สิทธิ หรื อบริ ษทั ฯตรวจสอบได้วา่
ข้อความที่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ กรอกลงในแบบแสดง
ความจ านงการใช้สิ ท ธิ ไ ม่ ค รบถ้วนหรื อ ไม่ ถู ก ต้อง ผูถ้ ื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาแจ้งความจานงในการสิ ทธิ
ในครั้งนั้น หากผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ทาการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษทั ฯจะถือว่าการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ในครั้งนั้น
สิ้ นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริ ษทั ฯจะจัดส่ งเงิ นที่ ได้รับ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คืนให้แก่ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน
ภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่วา่ กรณี ใดๆ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-วีระ เหล่ าวิทวัส-

(นายวีระ เหล่าวิทวัส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

