
 

 

ที�อร. 2563/114-(AKR)/325 

       วนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2563 

เรื�อง  แจง้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการใชส้ทิธ ิครั 0งที� 2 ของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื0อหุน้สามญัของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม 
 จาํกดั (มหาชน) ครั 0งที� 1 (AKR-W1) 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ตามที�บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซื0อหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ครั 0งที� 1 (“AKR-W1”) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จาํนวน 671,571,134 หน่วย เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2562 โดยมี
กาํหนดการใชส้ทิธซิื0อหุน้สามญัครั 0งที� 2 คอื วนัทาํการสดุทา้ยของเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ตรงกบัวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2563  
 บรษิทัฯ ขอแจง้รายละเอยีดเกี�ยวกบัการแจง้ความจาํนงการใชส้ทิธทิี�จะซื0อหุน้สามญัของบรษิทัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
AKR-W1 ครั 0งที� 2 ดงันี0 

 1. วนักาํหนดการใช้สิทธิ 
 วนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2563 

 2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ 
 วนัที� 21 กุมภาพนัธ ์2563 และวนัที� 24-27 กุมภาพนัธ ์2563 (รวม 5 วนัทาํการ) ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. 

 3. อตัราการใช้สิทธิ 
  ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิAKR-W1 จาํนวน 1 หน่วย มสีทิธใินการซื0อหุน้สามญัได ้1 หุน้  

 4.  ราคาการใช้สิทธิ 
      ราคา 1.00 บาท ต่อหุน้ 

 5. เอกสารที$ใช้ในการแจ้งความจาํนงขอใช้สิทธิที$จะซื(อหุ้นสามญั 
 5.1  แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิซื(อหุ้นสามญัของบริษัท เอกรฐัวิศวกรรม จาํกดั  (มหาชน) ตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  AKR-W1 (“ แบบแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ ” ) ที�ได้กรอกขอ้ความถูกต้องช้ดเจนและครบถ้วนทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถอืใบสําคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บรษิทัฯ ซึ�งสามารถรบัแบบแสดงความจํานงการใชส้ทิธไิดท้ี�บรษิทัฯ 
และบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�ทําหน้าที�เป็นนายหน้าซื0อขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธฯิ หรอืดาวน์โหลดจาก
เวบไซตข์องบรษิทัฯ ที� https://www.ekarat.co.th  
  5.2  ใบสาํคญัแสดงสิทธิหรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสิทธิ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธจิะตอ้งสง่มอบใบสาํคญัแสดง
สทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่บรษิทัฯ ตามจาํนวนที�ระบุอยู่ในแบบแจง้ความจาํนงในการใชส้ทิธ ิ
  5.2.1  ในกรณีที�ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิใีบสาํคญัแสดงสทิธอิยู่ในความครอบครอง (Scrip) สามารถตดิต่อ
ขอแสดงความจาํนงในการใชส้ทิธไิดท้นัท ี
  5.2.2  ในกรณีที�ใบสาํคญัแสดงสทิธอิยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์ (Scripless) ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ตอ้ง 
การใชส้ทิธติอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอเพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ หรอืเพื�อใหอ้อกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ตามที�ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด โดยดาํเนินการดงันี0 

  -  ในกรณีที�ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิบีญัชซีื0อขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัช ี “บรษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ตอ้งการใชส้ทิธติอ้งแจง้ความจาํนงและกรอกแบบคาํขอ



เพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธติามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื�นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ี�เป็นนายหน้าซื0อขายหลกัทรพัย ์
(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวจะดาํเนินการแจง้กบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธจิาก
บญัช ี “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการออกใบแทน
ใบสาํคญัแสดงสทิธเิพื�อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิื0อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ 
   - ในกรณีที�ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธไิมม่บีญัชซีื0อขายหลกัทรพัย ์ โดยใบสาํคญัแสดงสทิธอิยู่กบัศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ตอ้งการใชส้ทิธ ิ ตอ้งแจง้ความจาํนงและกรอก
แบบคาํขอเพื�อขอถอนใบสาํคญัแสดงสทิธติามที�ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยยื�นต่อศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื�อขอถอนใบสาํคญั
แสดงสทิธจิาก “บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะดาํเนินการออกใบแทนใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ เพื�อใช้
เป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธซิื0อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบรษิทัฯ  

 5.3  หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ 
1) บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย  :  สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการหรือสําเนาบัตร

พนักงานรฐัวสิาหกจิที�ยงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมกีารเปลี�ยนชื�อ/ชื�อ
สกุล ซึ�งทําให้ชื�อ/ชื�อสกุล ไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิให้แนบ
เอกสารที�ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี�ยนชื�อ/ชื�อสกุล 
เป็นตน้) พรอ้มลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

2)  บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  :  สาํเนาใบต่างดา้วหรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื�อรบั 
    รองสาํเนาถูกตอ้ง  

3)  นิติบุคคลสญัชาติไทย  :  สาํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัที�กระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
   ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธใินครั 0งนั 0นๆ พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง 
   โดยกรรมการผูม้อีํานาจที�มชีื�อปรากฏอยู่ในหนังสอืรบัรองบรษิทันั 0น 
   และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล(ถ้าม)ี พรอ้มทั 0งแนบสาํเนาเอก 
   สารตามขอ้ 1) หรอื 2) (แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลง
   นามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) นิติบุคคลสญัชาติต่างด้าว  :  สําเนาหนังสือสําคัญการจดัตั 0งนิติบุคคล และ/หรือสําเนาหนังสอื
รบัรองของนิตบิุคคล พรอ้มลงลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั 0น และประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล
(ถ้าม)ี พร้อมทั 0งแนบสําเนาใบต่างด้าว หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทาง 
(แลว้แต่กรณี) ของกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว 
พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง ทั 0งนี0 เอกสารทั 0งหมดต้องไดร้บั
การลงลายมอืชื�อโดย Notary Public และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืนก่อน
วนักาํหนดการใชส้ทิธใินครั 0งนั 0นๆ 

  ในกรณียื�นผ่านคัสโตเดียน (Custodian) จะต้องยื�นพร้อมสําเนา
หนังสอืแต่งตั 0งคสัโตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลง
ลายมอืชื�อตาม 1) หรอื 2) พร้อมลงลายมอืชื�อรบัรองสําเนาถูกต้อง
ของคสัโตเดยีนดว้ย  

5.4 เอกสารการชาํระเงิน 
 
 
 
 



6.  วิธีการชาํระเงิน 
 ชาํระเงนิตามจาํนวนที�ระบใุนใบแสดงความจาํนงการใชส้ทิธซิื0อหุน้สามญัเพิ�มทุนและสง่หลกัฐานการชาํระเงนิใหแ้ก่ 

บรษิทัฯ โดยผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�ประสงคจ์ะใชส้ทิธซิื0อหุน้จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี0 
1)  โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝาก  
 บญัช ี: ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาคลองตนั ประเภทกระแสรายวนั เลขที�บญัช ี135-3-100397 
 ชื�อบญัช ี: “บญัชจีองซื0อหุน้สามญัเพิ�มทุน บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน)”  
 โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงนิที�ธนาคารออกให ้พรอ้มระบุชื�อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี�สามารถตดิต่อ

ไวด้า้นหลงัดว้ย หรอื 
2)  ชาํระเป็นเชค็บุคคล แคชเชียรเ์ชค็ ดรา๊ฟท ์ที�สามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํ

การถดัไป โดยลงวนัที�ไดไ้ม่เกนิวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์2563 และขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่าย “บญัชจีองซื0อหุน้สามญัเพิ�มทุน บรษิทั
เอกรฐัวศิวกรรม จํากดั (มหาชน)” โดยใหร้ะบุชื�อ-นามสกุล และเบอรโ์ทรศพัทท์ี�สามารถตดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย โดยผูย้ื�นตอ้ง
ยื�นพรอ้มเอกสารที�ใชใ้นการยื�นความจาํนงใชส้ทิธ ิภายในเวลา 15.30 น. ของวนัที� 25 กุมภาพนัธ ์2563 
 ทั 0งนี0 การใชส้ทิธซิื0อหุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื�อบรษิทัฯ เรยีกเกบ็เงนิจํานวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั 0น 
หากบรษิทัไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที�ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของบรษิทัฯ บรษิทัฯจะถอืว่าผูถ้อืใบสาํคญัแสดง
สทิธแิสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธซิื0อหุน้สามญัในครั 0งนั 0นๆ โดยบรษิทัฯ จะจดัสง่ใบสาํคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทนใบสาํคญัแสดง
สทิธพิร้อมกบัเชค็ แคชเชยีร์เชค็ หรอืดร๊าฟท์ที�เรยีกเกบ็เงนิไม่ได้คนืใหแ้ก่ผูถ้ือใบสําคญัแสดงสทิธภิายใน 14 วนันับจากวนั
กําหนดการใช้สทิธิในครั 0งนั 0นๆ ทั 0งนี0ผู้ถือใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถแจ้งความจํานงการใช้สทิธซิื0อหุ้นสามญัได้ใหม่ในวนั
กําหนดการใชส้ทิธใินครั 0งต่อๆไป เวน้แต่การใชส้ทิธคิรั 0งนั 0น จะเป็นการใชส้ทิธคิรั 0งสุดทา้ยบรษิทัฯ จะถอืว่าใบสาํคญัแสดงสทิธิ
นั 0นๆ สิ0นสภาพลงโดยไม่มกีารใชส้ทิธ ิซึ�งบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อดอกเบี0ยและ/หรอืค่าเสยีหายอื�นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ 

 7. สถานที$ติดต่อในการขอใช้สิทธิ  
  บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จาํกดั (มหาชน) (แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ)์ 
  เลขที� 9/291 อาคารยเูอม็ ทาวเวอร ์ชั 0น 28 ถนนรามคาํแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
  โทรศพัท ์:  02-719-8777 ต่อ 102    โทรสาร :  02-719-8760 
  E-mail : wanngam@ekarat.co.th  
   

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
       ขอแสดงความนบัถอื 

 
        
               ( นายดนุชา น้อยใจบุญ ) 
        กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 
 



 


