
1 
 

 

ที่สก. 19/65 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
 

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565  

 อนุมัติออก Warrant (ECL-W4) และอนุมัติเพิ่มทุน 

 ก าหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

 และก าหนดวันจัดสรร ECL-W4 
 

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปข้อมูลของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) และผลกระทบ

ต่อผู้ถือหุ้น 

  2. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565           

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2565 และ

เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรอง 

2. มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 4 ” หรือ “ECL-W4”) จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 
และก าหนดราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 2.00 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) 
(ข้อมูลเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  
 

ในการน้ี บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในวันก าหนด
รายช่ือ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ซ่ึงจะเป็นภายหลังจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ    
ผู้ถือหุ้น 1/2565 ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 และเห็นสมควรน าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุม    
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 

ท้ังน้ี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น  

3. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน จ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้               

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่  4 

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา

อนุมัติ  
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4. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท และเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) โดยใบส าคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคา 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) (อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) และเห็นสมควรน าเสนอวาระนี้ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

6. มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 โดยเป็นการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมส านักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร        

เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  เพื่อ

พิจารณาระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2565  

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 

(ECL-W4) จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น        

โดยไม่คิดมูลค่า  
โดยบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏในวันก าหนดรายช่ื อ ณ วันท่ี              
12 กรกฎาคม 2565  

 ท้ังน้ี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 369,619,667 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4  

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

โดยก าหนดวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น         

ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

                            บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

                  นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล 

              กรรมการและเลขานุการบริษัท 



  เอกสารแนบ 1 – ข้อมูลของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ECL-W4) 

ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECL”) 

ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ ECL-W4”) 

ชนิด ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยน
มือได้ 

อายุของใบส าคัญ 

แสดงสิทธิ 

2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย 

จ านวนใบส าคัญแสดง 

สิทธิที่ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 369,619,667 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท  (ไม่คิดมูลค่า) 

วิธีการเสนอขาย เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะ
เป็นภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่       
30 มิถุนายน 2565 ให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ ECL-W4”) 

จ านวนหุ้นเพื่อส ารอง 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 1,108,859,002 หุ้น       
(มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้เท่ากับ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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วันท่ีออกและเสนอขาย 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
วันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  หลังจากได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

ระยะเวลาและก าหนด 
การใช้สิทธิ 

ก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการของเดือนที่ครบทุก 1 ปี (ตลอดอายุ 2 ปี) หลังจาก
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง15.00 น. ตลอดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีที่ วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า
การใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
ก าหนด (2 ปี)   (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มีสิทธิก าหนด                
วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

ระยะเวลาแสดงความ 
จ านงในการใช้สิทธิ 
คร้ังสุดท้าย 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

ตลาดรองของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ 
ที่เกิดจากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

การปรบัสิทธิใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ 
รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
หุ้นที่ค านวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น หรือราคา
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ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้
ในข้อก าหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นค านวณตาม
วิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นแปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดง
สิทธินั้น และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 

 ทั้ งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ 

 

เงื่อนไขอื่นๆ  ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิ  โดยรวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  การก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมี
สิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้     
ทุกประการ 

2. นอกจากหุ้นสามัญจ านวน 369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่        
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ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 
 1. ด้านการลดลงของสัดสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 
 สูตรการค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 
 โดยที่   
 Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วที่มีอยู่ เดิม เท่ากับ  1,108.86 ล้านหุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) 
 Qw = จ านวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เท่ากับ 369.62 ล้านหุ้น 
  

 ดังนั้น   
 Control Dilution = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 
  = 1 - [1,108.86 / (1,108.86+ 369.62)] 
  = 25.00% 

 

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิ      
ทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็น
การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 25.00 
 

 2. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) 
 สูตรการค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไร = (EPSo - EPSnew) / EPSo 

 โดยที่   
 EPSo = ก าไรสุทธ ิ/ Qo 
 EPSnew = ก าไรสุทธ ิ/ (Qo + Qw) 
 ในการค านวณได้แทนที่ก าไรสุทธิในสูตรด้วยก าไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 ที่เท่ากับ 194.01 

ล้านบาท 
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 ดังนั้น 
 EPSo = ก าไรสุทธ ิ/ Qo 
  = 194.01 / 1,108.86 
  = 0.17 
 EPSnew = ก าไรสุทธ ิ/ (Qo + Qw) 
  = 194.01/ (1,108.86 + 369.62) 
  = 0.13 
 Earning Dilutions = (EPSo - EPSnew) / EPSo 
  = (0.17 – 0.13) / 0.17 
  = 25.00% 
  
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิ      
ทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการ
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 25.00 
 
 3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) 
 Fomula Dilution = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po] 
 โดยที่   
 Po = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2565 (วันที่ 29 เมษายน 2565 –              
11 พฤษภาคม 2565)  ซึ่งเท่ากับ  2.42  บาทต่อหุ้น) 

 Pn = ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่            
ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น  

 ดังนั้น 
 Price Dilution = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po] 
  = [(2.42 – 2.00) x  369.62]  

[(1,108.86 + 369.62) x  2.42] 
  = 4.31 % 
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เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น มีราคา
ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 4.31 
       
รายละเอียดการค านวณจ านวนหุ้นรองรับ 

 
วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ = ((จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวน

หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้
รองรับ ESOP-warrant)) / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท) 

โดยที่   
จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ 

= 369,619,667 หุ้น 

จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายใน
ครั้ งอื่ น  ซึ่ ง ไม่ ร วมหุ้ นที่ จั ด ไ ว้ รองรับ   
ESOP-warrant 

= ไม่มี 

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท 

= 1,108,859,002 หุ้น 

ดังนั้น   
สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ = (369,619,667 หุ้น + 0 หุ้น) / 1,108,859,002 หุ้น 
 = 369,619,667 / 1,108,859,002 
 = 33.33% 

 
 
                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (F 53-4)  

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,478,478,669 บาท แบ่ง

ออกเป็น 1,478,478,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 369,619,667 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 X  แบบก าหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

369,619,667 
- 

1  
- 

369,619,667 
- 

      แบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท รวม  369,619,667 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ 
 

จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขายต่อ
หุ้น 

วันเวลาจองซื้อ
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษัท (ECL-W4) 

ไม่เกิน 
369,619,667 

- - - 
 

บริษัทจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (ECL-W4) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น  คือ     
3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
หน่วย ใบส าคัญแสดง
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สิทธิ (ECL-W4) (กรณีมี
เศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด
มูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 
คือ 1 หน่วย ซื้อได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 2.00 
บาท 

 

 2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น  
 หากในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีเศษหน่วย
เกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ        
เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้น
ที่จะได้รับตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง 
 2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 
 -  ไม่มี – 
3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น. จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-EGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมส านักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ  ชั้น 12A  ห้องเลขที่ 12A05  ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
              X   ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 

2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  

 4.2 การด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของ           

ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 5.2 เพื่อน าเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต และ/

หรือ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท 
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การขยายฐานเงินทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ การลดอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนของบริษัทให้ลดลง 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

      7.1  นโยบายเงินปันผล 

            บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และส ารองตามกฎหมาย

โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ 

    7.2  ผู้ถือ ECL-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเม่ือผู้ถือ ECL-W4 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ECL-W4 เป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

 - ไม่มี –  

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติการเพิ่มทุน 

และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

2 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
4 น ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบีนเพิ่มทุนต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2565 

5 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECL-W4 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
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บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 นายดนุชา  วีระพงษ์  

    กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท     

                    ประธานกรรมการบริหาร  

                                             นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล 

    กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท     

               กรรมการและเลขานุการบริษัท    

 

 


