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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเอกสารจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

วนัท่ี  29  มิถนุายน  2561 

เร่ือง แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญั 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น   บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  หนงัสือแจ้งการจดัสรร และเอกสารการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

2.  ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

  3.  ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

  4.  หนงัสือมอบอํานาจ 

  5.  แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา 

    หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) 

6.  แผนท่ีสถานท่ีสําหรับจองซือ้และชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

 

 ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี2558 ของบริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน) ซึง่จดัประชมุเม่ือวนัท่ี  29 

เมษายน 2558 ณ ห้องชมยัมรุเชษฐ ชัน้3 สโมสรทหารบก เลขท่ี 195 ถนนวิภาวดี-รังสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร  10400 นัน้  

 ท่ีประชมุมีมติให้ลดทนุจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท โดยวิธีตดัหุ้น

สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 135,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ียงั

ไมไ่ด้จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) 

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนกําหนดไว้ในการ

ท่ีจะดําเนินการเพ่ิมทนุตอ่ไป 

 ท่ีประชมุมีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,024,998,983 บาท มลูคา่ท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1.00 บาทเป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 2,370,165,650 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 

1,345,166,667 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,345,166,667 บาท 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 482,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ในวนัท่ี 19 

สงิหาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย

วิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  20  สงิหาคม 2558 ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิม(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)ได้  1  หุ้น
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สามญัใหม ่ (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท  ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิจองซือ้หุ้นใหม่

เกินสทิธิของตนตามอตัราท่ีกําหนดไว้นีไ้ด้โดย ในกรณีหุ้นท่ีเหลือ ให้จดัสรรหุ้นท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะ

ราย ตามสดัสว่นการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นท่ีได้จองซือ้หุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิของตนแตล่ะราย โดยการจดัสรรหุ้น

ดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทัง่ไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรรหรือจนกวา่จะไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซือ้หุ้น ทัง้นีผู้้

ถือหุ้นจะต้องทําการจองซือ้และชําระเงินคา่หุ้นในสว่นท่ีเกินพร้อมกบัการจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีตนมีสทิธิจอง

ซือ้ตามสทิธิ และท่ีประชมุมอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอ

ขายหุ้นดงักลา่ว เช่น ระยะเวลาในการจองซือ้ วิธีการชําระเงินคา่หุ้น วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นต้น รวมทัง้มี

อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการตา่ง ๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 จํานวนไมเ่กิน 
321,666,667 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2  ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี  14  พฤษภาคม 2558 ในอตัรา 
3 หุ้นสามญัเดิม(มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)  ได้ ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 2 จํานวน 1 
หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่  (เศษของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีไมเ่ตม็จํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณให้ปัดเศษทิง้) กําหนดราคา
การใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัเทา่กบั 1.00 บาทตอ่หุ้น 

 ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ท่ี 1 จํานวนไมเ่กิน 
41,000,000 หน่วย มลูคา่ท่ีตราไว้ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสทิธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท รุ่นท่ี 1 (TH-W1) ซึง่ต้องปรับสทิธิเน่ืองจากการบริษัทมีการออกหลกัทรัพย์แปลงสภาพใหม ่ (TH-
W2)และหุ้นสามญัให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) โดยจํานวนหุ้นท่ีต้องใช้เพ่ือรองรับการปรับสทิธิจากการประมาณราคาหุ้นสงูสดุ
ย้อนหลงั 3 ปี ทําให้อตัราการใช้สทิธิจากเดิม 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิตอ่ 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วยใบสําคญัแสดง
สทิธิ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ 1.2632, 1.3846 และ 1.352 หุ้น 
 และท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนั 
และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จํานวน 500,000,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย 
กําหนดราคาเสนอขายไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือสว่นลดไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึง่คํานวณ
โดยอ้างอิงกบัราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัของหุ้นของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์รวม 14 วนัทําการก่อนวนัท่ีเสนอขาย โดย
จะเป็นการเสนอขายครัง้เดียว หรือหลายครัง้ก็ได้ขึน้กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ เพ่ือให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์สงูสดุ 
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บริษัทฯ  ขอเรียนมาเพ่ือแจ้งสทิธิของทา่นในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึง่มีจํานวนตามท่ีระบใุน 

ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ พร้อมทัง้วิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
สารสนเทศของบริษัทฯ ในเร่ืองการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ   
  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

    

                 (นายสมนกึ กยาวฒันกิจ) 

         ประธานกรรมการ 

                                                                                      บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


