วันที 8 กันยายน 2560
เรื อง

กําหนดระยะเวลาการใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (RML-W4) ครังที 9

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) ได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและมีกําหนดการใช้ สิทธิทกุ ๆ 3 เดือน (เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละ
ปี ปฎิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิอนั เป็ นเวลา 3 ปี นบั ตังแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ RML-W4 โดยกําหนดวัน
ใช้ สิทธิครังแรก ตรงกับวันที 30 กันยายน 2558 และ วันกําหนดการใช้ สิทธิสดุ ท้ ายตรงกับวันที 14 มิถนุ ายน 2561 นัน
บริษัทฯ ขอแจ้ งรายละเอียดเกียวกับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (RML-W4) ครังที 9 ดังนี
1.

อัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RML-W4)
ตามทีมีการแจ้ งการปรั บสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือวันที 27 เมษายน 2560 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิในอัตราใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.02348 หุ้น ในราคาการใช้ สิทธิ หุ้นละ 1.925 บาท

2.

วันและเวลากําหนดการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (RML-W4)
คือวันที 29 กันยายน 2560

3.

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RML-W4)
5 วันทําการก่อนวันใช้ สิทธิ โดยสามารถแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิได้ ในวันที 22, 25, 26, 27 และ 28 กันยายน
2560 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น.
โดยผู้ทีมีความประสงค์ใช้ สทิ ธิสามารถยืนแสดงความจํานงใช้ สิทธิได้ ที
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู่
เลขที 3 อาคารรัจนาการ ชันที 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เอกสารประกอบการใช้ สิทธิ ประกอบด้ วย
(1)
ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญทีได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อม
ลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิภายในช่วงระยะเวลาการแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

(2)
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนดตามจํานวนที
ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซือหุ้นสามัญ
(3)
หลักฐานประกอบการใช้ สิทธิ
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจทียังไม่หมดอายุ พร้ อมสําเนาทะเบียนบ้ าน (ในกรณีทีมีการเปลียน
ชือ/ชือสกุล ซึงทําให้ ชือ/ชือสกุลไม่ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสาร
ทีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลียนชือ/ชือ
สกุล เป็ นต้ น) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
บุคคลธรรมดาซึงเป็ นคนต่ างด้ าว สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้ อมรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง
นิติบุคคลสัญชาติไทย
สํ า เนาหนัง สื อ รั บ รองที กระทรวงพาณิ ช ย์ อ อกให้ ไ ม่เ กิ น 3 เดื อ น ก่ อ นวัน
กํ าหนดการใช้ สิท ธิ ซึงผู้มีอํา นาจลงนามลงลายมือชือรั บรองสํา เนาถูกต้ อง
พร้ อมประทับ ตราสํ า คัญ ของนิ ติ บุค คล (ถ้ ามี ) และสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชนหรื อหรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (กรณีเป็ นต่างด้ าว)
ของผู้มีอาํ นาจลงนามพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
นิติบุคคลซึงเป็ นคนต่ างด้ าว
สํา เนาหนัง สือ สํ า คัญ การจัด ตังนิติ บุค คล หนัง สือบริ ค ณห์ ส นธิ และ/หรื อ
หนังสือรับรองของนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติ บุค คลนัน และประทับตราสํา คัญ ของนิติบุค คล (ถ้ า มี) และ
สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี สําเนาเอกสารประกอบการใช้ สิทธิของนิติบคุ คลซึงเป็ นคนต่างด้ าวและ
ผู้มีอํานาจลงนามได้ ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ วจะต้ องได้ รับการ
รั บ รองลายมื อ ชื อโดย โนตารี พลับ บลิ ค (Notary Public) และรั บ รองโดย
เจ้ าหน้ าทีกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําขึน และมีอายุไม่เกิน
3 เดือนก่อนการใช้ สทิ ธิ
ทังนี หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่สง่ มอบหลักฐานประกอบการใช้ สิทธิตามทีกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะ
ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครังนัน ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯสามารถ
ใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาในการให้ ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ ตามความเหมาะสม
(4)
เอกสารการชําระเงินค่าหุ้นตามจํานวนทีใช้ สิทธิตามทีระบุในแบบแสดงความจํานงการใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญ
โดยชําระด้ วยเช็ค หรือดร๊ าฟท์ หรือตัวแลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารทีสามารถเรียกเก็บได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายใน 2 วันทําการนับจากวันทีแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ โดยเช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ หรือตัวแลกเงินธนาคาร หรื อเช็ค
ธนาคารนันจะต้ องลงวันทีไม่เกินวันกําหนดใช้ สิทธิในครังนันๆ และสังจ่าย “บัญชี จองซือหุ้นเพิมทุน บริ ษัท ไรมอน
แลนด์ จํากัด (มหาชน)” โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการชําระเงินค่าหุ้นและแจ้ งให้ แก่ผ้ ใู ช้ สิทธิทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นคราวๆ ไป

ทังนี การใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าวได้ ครบตามจํานวน
ของการใช้ สิทธิแล้ วเท่านัน หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวแสดง
เจตนายกเลิกการใช้ สิทธิในครังนันๆ โดยไม่เป็ นการตัดสิทธิในครังต่อๆไป เว้ นแต่การใช้ สิทธิในครังนันจะเป็ นการใช้ สิทธิ
ครังสุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวต่อไป ทังนี บริ ษัทจะส่งใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ พร้ อมกับเช็คทีเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ยนภายใน 14 วันนับจากวันที ใช้ สิทธิ ในแต่ละครั ง ทังนี จะไม่มีการคํานวณดอกเบี ยให้ ไม่ว่าในกรณี ใดๆ
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิยงั คงสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในคราวต่อไป
หากท่า นต้ อ งการสอบถามรายละเอีย ดเพิ มเติ ม หรื อ ขอแบบฟอร์ ม ในการใช้ สิท ธิ ท่า นสามารถติ ด ต่อ ได้ ที
คุณทิศากร ยังโหมด โทรศัพท์ 0 2029 1889 หรือ tisakorn@raimonland.com
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีเป็ นชาวต่างชาติจะใช้ สิทธิซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ ก็ตอ่ เมือ
ณ วันใช้ สทิ ธิอตั ราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทีเป็ นชาวต่างชาติน้อยกว่าร้ อยละ 49 ซึง ณ วันที 7 กันยายน 2560 มีผ้ ถู ือหุ้นที
เป็ นชาวต่างชาติถือหุ้นอยูใ่ นอัตราร้ อยละ 31.26
ทังนี รายละเอียดและเงือนไขอืนๆ โปรดดูจากข้ อกําหนดสิทธิว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
แ ละ ผู้ ถื อใ บ สํ า คั ญ แ สด งสิ ท ธิ ข อ งบ ริ ษั ท ไร ม อน แ ลน ด์ จํ า กั ด ( ม ห า ชน ) (RML-W4) ห รื อ ที http://investorth.raimonland.com/rmlw4.html
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(...........................................)
นายสถาพร อมรวรพักตร์
กรรมการ

