วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เรื่อง

แจงกําหนดการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (TH-W1) ครั้งสุดทาย

เรียน

กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท รุนที่ 1 (TH-W1) จํานวน 59,998,983 หนวย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ใหแกผถู ือหุนเดิม อายุ 5 ป นับแตวันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 9 กันยายน 2560 นั้น (หากวันที่ใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเลื่อนวันที่ใชสิทธิ
เปนวันทําการสุดทายกอนหนาวันที่ใชสิทธิดังกลาว) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2560 นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนมาเพื่อแจงกําหนดวันใชสิทธิ และระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (TH-W1) ครั้งสุดทายในวันที่ 8 กันยายน 2560 ดังนี้
1. ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ ภายในระยะเวลา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้ง
สุดทาย
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 – 7 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ยกเวนวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ)
2. วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย
วันที่ 8 กันยายน 2560
3. วันที่ขอขึ้นเครือ่ งหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W1
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 8 กันยายน 2560
4. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W1
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 – 8 กันยายน 2560
5. อัตราการใชสิทธิ และราคาในการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญ 1.352 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท
6. การสิ้นสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W1
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W1 จะพนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 9 กันยายน 2560 เปนตนไป


บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
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7. เอกสาร และหลักฐานในการแจงความจํานงขอใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถติดตอขอรับแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญไดที่บริษัท ในระหวางระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ ดังนี้
7.1 ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Script less System) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิ
ตองแจงความจํานงและกรอกแบบคําขอใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพย (Broker) ของตน และ Broker จะดําเนินการแจงกับ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
7.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
การแจงความจํานงในการใชสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับหรือกฎหมาย
ตางๆ ที่ใชบังคับเกี่ยวกับการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดวย โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้
7.2.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน
รายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

และครบถวนแลวทุก

7.2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ระบุวาผูถือนั้นมีสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิตาม
จํานวนที่ระบุอยูในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
7.3 หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
7.3.1

บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

7.3.2

บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

7.3.3

นิติบุคคลในประเทศ
สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1 หรือ 4.3.2 พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง (ยกเวนกรณีที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูโอน/ผูรับโอน ไมตองสง
หลักฐานดังกลาว)

7.3.4

นิติบุคคลตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันใชสิทธิ ซึ่งรับรองโดย
Notary Public พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 4.3.1
หรือ 4.3.2 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

8. วิธีการชําระเงิน
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความ
จํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ(แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัทหรือดาวนโหลดไดที่เว็บ
ไซดของบริษัทฯ www.thaitonghua.com และ www.thaizhonghua.com)ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมเกินวันใช
สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
8.1 โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ชื่อบัญชี : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ธนาคาร : ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สาขา : ตลาดนอย
เลขที่บัญชี : บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 027-1-07272-0
โดยแนบหลักฐานการโอนเงินภายในวันใชสิทธิ
8.2 ชําระโดย เช็ค ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็ค ที่สามารถเรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1
วันทําการเทานั้น โดยลงวันที่กอนวันกําหนดการใชสิทธิ และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)” ทั้งนี้ งดรับเอกสารสําหรับแจงความจํานงในการใชสิทธิทางไปรษณีย งดรับเช็คตางจังหวัด งดรับเช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพื่อชําระเงินทางไปรษณีย และงดชําระเงินดวยเงินสด ทั้งนี้ การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากเรียกเก็บเงินไมไดดวย
เหตุผลใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัท ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิดังกลาว และหมด
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป
หมายเหตุ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะเปนผูรับภาระคาใชจายทาง
ภาษี และ/หรืออากรแสตมปทั้งหมด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรวาดวย
หมวดอากรแสตมป หรือขอบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือบังคับใชในการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ถามี)
9. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ
บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
877-881 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดนอย
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-2369171-6
โทรสาร 02-238-5286

10. เงื่อนไขอื่นๆ
จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น และผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะตองเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมปหรือภาษีอื่นใด (ถามี) ตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร หรือ
ขอบังคับหรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
นอกเหนือจากเงื่อนไขและขอกําหนดขางตนแลว
ผูถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
สามารถศึกษาขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
ของการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมไดจาก
เอกสาร “ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) รุนที่ 1 (TH-W1) “ ที่เว็บไซดของบริษัทที่ www.thaitonghua.com และ
www.thaizhonghua.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายประจวบ ตันตินนท)
กรรมการผูอํานวยการ

