บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรร และเอกสารการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. หนังสือมอบอํานาจ
5. แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
6. แผนที่สถานที่สําหรับจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 ของบริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน) ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2558 ณ ห้ องชมัยมรุ เชษฐ ชัน3
้ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 นัน้
ที่ประชุมมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็ น 1,024,998,983 บาท โดยวิธีตดั หุ้น
สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจําหน่าย จํานวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญที่ยงั
ไม่ได้ จดั สรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement)
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื่อให้ เป็ นไปตามขันตอนที
้
่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนกําหนดไว้ ในการ
ที่จะดําเนินการเพิ่มทุนต่อไป
ที่ประชุมมีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,024,998,983 บาท มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ

1.00 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,370,165,650 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน

1,345,166,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท รวม 1,345,166,667 บาท
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00
บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในวันที่ 19
สิงหาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)ได้ 1 หุ้น

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
สามัญใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นใหม่
เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไว้ นี ้ได้ โดย ในกรณีห้ นุ ที่เหลือ ให้ จดั สรรหุ้นที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อเกินสิทธิแต่ละ
ราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้ จองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้น
้ ้ผู้
ดังกล่าวให้ ดําเนินการไปจนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรหรื อจนกว่าจะไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์จะซื ้อหุ้น ทังนี
ถือหุ้นจะต้ องทําการจองซื ้อและชําระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินพร้ อมกับการจองซื ้อและชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ตนมีสทิ ธิจอง
ซื ้อตามสิทธิ และที่ประชุมมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอ
้
ขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื ้อ วิธีการชําระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นต้ น รวมทังมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้ อง และมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 2 จํานวนไม่เกิน
321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในอัตรา
3 หุ้นสามัญเดิม(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) ได้ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 2 จํานวน 1
หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิ ้ง) กําหนดราคา
การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 จํานวนไม่เกิน
41,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1) ซึง่ ต้ องปรับสิทธิเนื่องจากการบริษัทมีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพใหม่ (THW2)และหุ้นสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) โดยจํานวนหุ้นที่ต้องใช้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการประมาณราคาหุ้นสูงสุด
ย้ อนหลัง 3 ปี ทําให้ อตั ราการใช้ สทิ ธิจากเดิม 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามัญ เป็ น 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ สามารถแปลงเป็ นหุ้นสามัญได้ 1.2632, 1.3846 และ 1.352 หุ้น
และที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดย
กําหนดราคาเสนอขายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด (หรื อส่วนลดไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึง่ คํานวณ
โดยอ้ างอิงกับราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วันทําการก่อนวันที่เสนอขาย โดย
จะเป็ นการเสนอขายครัง้ เดียว หรื อหลายครัง้ ก็ได้ ขึ ้นกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน เพื่อให้ บริษัทได้ รับ
ประโยชน์สงู สุด

บริ ษทั ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ ขอเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึง่ มีจํานวนตามที่ระบุใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้ อมทังวิ
้ ธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สารสนเทศของบริษัทฯ ในเรื่ องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมนึก กยาวัฒนกิจ)
ประธานกรรมการ
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)

