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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1  
 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 
ประเภทของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทชุดท่ี 1 
  (“ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1” หรือ “W1”)  
ชนิดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : ระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได (เวนแตเปนการโอนทาง
  มรดกตก ทอดหรือโดยพินัยกรรม)  
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : 69,750,000 หนวย 
จํานวนหุนท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ : 69,750,000 หุน 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศูนยบาทตอหนวย) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิทธิ : 10 บาทตอหุน 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 
  (เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี 
  กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิฯ) 
วิธีการเสนอขาย : เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิชุดท่ี 1ใหแกบุคคลดังตอไปนี้  

1. ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดท่ี 1 จํานวน 49,050,000 หนวย 
 เสนอขายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ            
ของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
ชุดท่ี 1 และ  ชุดท่ี 2 ตามท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนรายช่ือ   
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด 
แอนด  เฮาส  เพื่อรายยอย  จํากัด  (มหาชน)  ณ  วันท่ี  15 
กันยายน 2552 ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด 
(มหาชน) ชุดท่ี 1 และ  ชุดท่ี 2 จํานวน 1 หนวยตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 1 หนวย ซึ่งมี
รายละเอียดของการเสนอขาย  ดังน้ี  
1.1  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ชุดท่ี 1 

(W1) จํานวน 21,600,000 หนวย เสนอขายใหแก
กรรมการบริษัท  ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อราย
ยอย จํากัด (มหาชน) ไดแก 
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นายรัตน            พานิชพันธ         จํานวน 18,000,000  หนวย 
   นางศศิธร          พงศธร         จํานวน   1,800,000  หนวย 
   นายไพโรจน   ไพศาลศรีสมสุข  จํานวน   1,350,000  หนวย 

 นายอดุลย        วินัยแพทย           จํานวน      450,000  หนวย  

1.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ชุดท่ี 
1 (W1) จํานวน 818,550 หนวย เสนอขายใหแกผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ไดแก 

นายวิเชียร         อมรพูนชัย    จํานวน       548,550  หนวย 
   นายสมเกียรติ   มัณฑนาจารุ    จํานวน       270,000  หนวย 

1.3  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ชุด
ท่ี 1 (W1) จํานวน 26,631,450 หนวย เสนอขายใหแก
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
ธนาคารแลนด  แอนด  เฮ าส  เพื่อรายยอย  จํากัด 
(มหาชน) ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 รายอื่น ๆ ดังปรากฏ
รายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อราย
ยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552 ซึ่งไม
รวมถึงกรรมการบริษัท  ตาม 1.1  และผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท ตาม 1.2  

2. ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดท่ี 1 จํานวน 19,800,000 หนวย 
เสนอขายใหแกบุคคลท่ีบริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหเพิ่มเติมจํานวน 5 ทาน 
ดังน้ี  
น.ส.ณฐินี      พานิชพันธ         จํานวน 9,000,000  หนวย    
น.ส.ณภธรา  พานิชพันธ        จํานวน 9,000,000  หนวย      
นายฐิติพล     สุนทรจิตตเจริญ   จํานวน   826,500  หนวย      
น.ส.ฐิติพร     สุนทรจิตตเจริญ   จํานวน   523,500  หนวย    
นายกฤษฎิ์     วงศสกุลยง        จํานวน   450,000  หนวย 

3. ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดท่ี 1 จํานวน 900,000 หนวย เสนอ
ขายใหแกกรรมการบริษัท ท่ีไดรับการจัดสรรใบสําคัญ
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แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทเพ่ิมเติมอีก 2 ทาน 
ดังน้ี  
นายไพโรจน เฮงสกุล จํานวน    450,000  หนวย 
นายสุวิทย อุดมทรัพย จํานวน    450,000  หนวย 

วันกําหนดใชสิทธิ : (1)  ในชวงกอนวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
วันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคือ วันท่ี 
30 ของทุกเดือน ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษัทใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการ
กอนวันหยุดทําการดังกลาว โดยวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งแรก คือวันท่ี [●] 2552 และวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย คือวันท่ี [●] 2557 เวนแต กรณีท่ีบริษัท
ไดรับการจดทะเบียนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กอนวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกจํากัดสิทธิ โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิไดตามท่ีจะกลาวตอไปใน
ขอ (2)  เทาน้ัน 

  (2)  ในชวงหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป  
วันกําหนดการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคือ ทุกๆ 
3 เดือนในวันท่ี 30 ของเดือน มกราคม เมษายน 
กรกฎาคม และตุลาคม ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิ
ดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทใหเลื่อนวัน
กําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการกอนวันหยุดทําการ
ดังกลาว ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิกําหนดวัน
เริ่มตนใชสิทธิครั้งแรก และระยะเวลาแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิไดตามท่ีเห็นสมควร โดยระยะเวลา
แสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายไมนอยกวา 
15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย ท้ังน้ี
จะตองเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในระยะเวลาการใช
สิทธิ กลาวคือ สามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในชวงเดือน
ท่ี 7 ถึงเดือนท่ี 12 นับแตวันท่ีหุนสามัญของบริษัท
ไดรับการจดทะเบียนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย วันแรก (“First Day Trading”)  และ
วันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือวันท่ี [●] 2557 
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ขอจํากัดการโอน : หามโอนเปลี่ยนมือ เวนแตเปนการโอนทางมรดกตกทอด 
ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิถึงแกกรรม 

ขอจํากัดการใชสิทธิ : (1)  ในชวงกอนวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด หรือ
บางสวน ในวันกําหนดการใชสิทธิคราวเดียว หรือ
หลายคราวก็ได ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เวนแต 
กรณีท่ีบริษัทไดรับการจดทะเบียนเขาซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะถูกจํากัดสิทธิ โดย      
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิไดตามท่ีจะ
กลาวตอไปในขอ (2) เทาน้ัน 

(2)  หลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป  
 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด หรือ
ตามจํานวนท่ีเหลืออยู (แลวแตกรณี) ไดตอเม่ือหุน
สามัญของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเขาซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ตามชวงเวลานับ
แตวันท่ีหุนสามัญของบริษัทไดรับการจดทะเบียนเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรก 
(“First Day Trading”) และตามสัดสวนดังน้ี 
• ในชวงเดือนท่ี 7 ถึงเดือนท่ี 12 นับแต First Day 

Trading ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลืออยู ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552   

• ในชวงเดือนท่ี 13 ถึงเดือนท่ี 18 นับแต First Day 
Trading ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลืออยู ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552   

• ต้ังแตเดือนท่ี 19 นับแต First Day Trading เปนตน
ไป ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีเหลือ
ไดท้ังหมด 

กรณีท่ีในชวงใดใชสิทธิไมครบตามจํานวนท่ีมีสิทธิ
ดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถนําไปรวมใช
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สิทธิในชวงตอไปได จนกวาจะครบอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลือ
อยูภายหลัง First Day Trading มีระยะเวลาไมเพียงพอ
สําหรับการใชสิทธิไดครบท้ัง 3 ชวงดังกลาว ใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิในสวนท่ีเหลือไดท้ังหมดในวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทายท่ีจะครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

เงื่อนไขการใชสิทธิ : (1) ผูท่ีจะใชสิทธิซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัท ชุดท่ี 1  จะตองเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อ
รายย อย  จํ า กัด  (มหาชน )  ชุด ท่ี  1  และ   ชุด ท่ี  2   
กรรมการบริษัท 2 ทาน ไดแก นายไพโรจน เฮงสกุล 
และนายสุวิทย อุดมทรัพย  รวมถึงบุคคล 5 ทาน ไดแก 
น.ส.ณฐินี พานิชพันธ น.ส.ณภธรา พานิชพันธ  นาย  
ฐิติพล     สุนทรจิตตเจริญ   น.ส.ฐิติพร     สุนทรจิตต
เจริญ     และนายกฤษฎิ์   วงศสกุลยง   

(2) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทเสียชีวิต (แลวแตกรณี) ทายาทของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว สามารถใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดตอไปตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (รวมถึงกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
สิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัท หรือธนาคาร 
โดยลาออกจากบริษัท หรือธนาคารหรือเกษียณอายุ     
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวสามารถใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูไดตอไปดวย)  

(3) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  ท่ีเปนพนักงาน
ธนาคารแลนด  แอนด  เฮ าส  เพื่ อรายยอย  จํ า กัด 
(มหาชน)  หรือพนักงานบริษัท สิ้นสุดสภาพการเปน 
พนักงานของธนาคารหรือของบริษัท  เนื่องจากถูกเลิก
จาง ไลออกหรือใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใด ๆ  
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ท่ียังไมไดใชสิทธิ) ท่ีเหลืออยู
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ไดอีกตอไป โดยใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
เปนอันถูกยกเลิกไปทันที ท้ังน้ี  ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ท้ังหมดคืนใหแกบริษัทโดยทันที 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 
ผลกระทบท่ีจะมีตอผูถือหุนจากการ         : ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

จัดสรรหลักทรัพยในครั้งน้ี   โดยท่ีหุนของบริษัทยังไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
(Dilution Effect)   ตลาดหลักทรัพย จึงไมมี “ราคาตลาดของหุน” ดังน้ัน ใน
  กรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจึงไมสามารถ
  คํานวณผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ได 
  อยางไรก็ตาม ราคาใชสิทธิ 10 บาทตอหุน    
  ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู

ถือหุนเดิม (Control Dilution) 
  ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดซื้อ

หุนจํานวน 69,750,000 หุน โดยท่ีบริษัทมีหุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดจํานวน 10,000 หุน จะมีผลกระทบตอสวนแบง
กําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control 
Dilution) ทําใหสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการออกเสียง
ของผูถือหุนเดิมลดลงในอัตรารอยละ 99.98 ของสวนแบง
กําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

การลงมติโดยท่ีประชุมผูถือหุน : มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวย
   คะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยของผูถือ
   ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลว
   บางสวน ณ ขณะน้ัน ซึ่งถือโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่ง
   มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออกเสียง
   ลงคะแนนในมตินั้น 

เงื่อนไขอื่น ๆ : ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของทุก
ประการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนด และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑ  เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ  ท่ี เกี่ยวของ 
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาท่ีของบริษัท ท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีอํานาจในการ
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พิจารณาขอกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอ
ขายตางๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน 
รวมถึงเหตุใหตองออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิไดตามท่ีเห็นสมควร ภายใตขอกฎหมายและ
ประกาศขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 


