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รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2  
 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 
ประเภทของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทชุดท่ี 2 
  (“ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2” หรือ “W2”)  
ชนิดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : ระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได  

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย : 23,256,000 หนวย 
จํานวนหุนท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิทธิ : 23,256,000 หุน 
ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท (ศูนยบาทตอหนวย) 
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ราคาใชสิทธิ : 10 บาทตอหุน 
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ี
กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิฯ 

วิธีการเสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทชุดท่ี 2 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2” หรือ “W2”) จํานวน 
23,256,000 หนวย เสนอขายใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อ
รายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดท่ี 3 ตามท่ีมีรายช่ือในสมุด
ทะเบียนรายช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ
ของธนาคารแลนด  แอนด  เฮ าส  เพื่อรายยอย  จํากัด 
(มหาชน) ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552  ในอัตราสวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของธนาคารแลนด 
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดท่ี 3  จํานวน 1 
หนวยตอใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท
จํานวน 1 หนวย ซึ่งมีรายละเอียดของการเสนอขาย ดังน้ี  
1) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทชุดท่ี 
2  (W2) จํานวน  2 ,728,100 หนวย  เสนอขายใหแก
กรรมการบริษัท ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

นางศศิธร        พงศธร จํานวน 1,816,400  หนวย 
นายไพโรจน  ไพศาลศรีสมสุข   จํานวน    911,700  หนวย 
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2) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท    
ชุดท่ี 2 (W2) จํานวน 681,600 หนวย เสนอขายใหแกผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท  ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อราย
ยอย จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

นายวิเชียร         อมรพูนชัย จํานวน 250,800  หนวย 
นายสมเกียรติ   มัณฑนาจารุ จํานวน 250,800  หนวย  
นายจุมพล         สุวรรณวงศ จํานวน 180,000  หนวย 

3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท     
ชุดท่ี 2 (W2) จํานวน 19,846,300 หนวย เสนอขายใหแก   
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดท่ี 3 
รายอื่น ๆ ดังปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ ธนาคารแลนด แอนด 
เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 15 กันยายน 
2552 ซึ่งไมรวมถึงกรรมการบริษัท ตาม 1) และผูถือหุน
รายใหญของบริษัท ตาม 2)  

  อนึ่ง หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
ชุดท่ี 3 ไดสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงานของธนาคารไมวา
ดวยสาเหตุใด ๆ  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญของธนาคาร รายนั้นไมมีสิทธิซื้อใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทชุดท่ี 2  

วันกําหนดใชสิทธิ : ในชวงหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป ทุก ๆ 3 
เดือน ในวันท่ี 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม 
และตุลาคม  ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิดังกลาวตรง
กับวันหยุดทําการของบริษัทใหเลื่อนวันกําหนดการใช
สิทธิเปนวันทําการกอนวันหยุดทําการดังกลาว  

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิกําหนดวันเริ่มตนใชสิทธิ
ครั้งแรก และระยะเวลาแสดงความจํานงในการใชสิทธิ
ครั้งสุดทายไมนอยกวา 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิ
ครั้งสุดทาย โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกในชวง
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หลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป จะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในระยะเวลาการใชสิทธิ กลาวคือ 
สามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในชวงเดือนท่ี 7 ถึงเดือนท่ี 12 
นับแต วั น ท่ีหุ นสามัญของบริ ษัทซื้ อข ายในตลาด
หลักทรัพยวันแรก (“First Day Trading”) และวัน
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือวันท่ี [●] 2557  

 ขอจํากัดการโอน : หามโอนเปลี่ยนมือในทุกกรณี (ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิถึงแกกรรมก็ไมสามารถโอนทางมรดก)  

ขอจํากัดการใชสิทธิ : หลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีไดรับการจัดสรรท้ังหมด หรือตามจํานวนท่ีเหลืออยู 
(แลวแตกรณี) ไดตอเมื่อหุนสามัญของบริษัทไดรับการจด
ทะเบียนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว ตามชวงเวลานับแตวันท่ีหุนสามัญของบริษัทไดรับ
การจดทะเบียนเขาซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวันแรก (“First Day Trading”)   ตามสัดสวนดังน้ี 
• ในชวงเดือนท่ี 7 ถึงเดือนท่ี 12 นับแต First Day 

Trading ใชสิทธิไดไม เกินรอยละ 20 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลืออยู ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 

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

• ต้ังแตเดือนท่ี 19 นับแต First Day Trading เปนตนไป 
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนท่ีเหลือได
ท้ังหมด 

กรณีท่ีในชวงใดใชสิทธิไมครบตามจํานวนท่ีมีสิทธิ
ดังกลาว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถนําไปรวมใช
สิทธิในชวงตอไปได จนกวาจะครบอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีคงเหลืออยู
ภายหลัง First Day Trading มีระยะเวลาไมเพียงพอสําหรับ
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การใชสิทธิไดครบท้ัง 3 ชวงดังกลาว ใหผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวน
ท่ีเหลือไดท้ังหมดในวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายท่ีจะ
ครบอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ  

เงื่อนไขการใชสิทธิ :       (1) ผูท่ีจะใชสิทธิซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัท จะตองเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อ
รายยอย จํากัด (มหาชน)  ชุดท่ี 3 ท่ีมีรายช่ือในสมุด
ทะเบียนรายช่ือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของธนาคาร ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552 

(2) ในกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการ
เปนพนักงานของ บริษัท หรือธนาคาร ไมวาดวยเหตุ
ใด ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสิ้นสุด
สภาพการเปนพนักงานของบริษัท  หรือธนาคาร
เนื่องจากเกษียณอายุ เสียชีวิต การลาออก การเลิกจาง
หรือใหออกจากงานไมวาดวยสาเหตุใดๆ  ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมสามารถใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ท่ียังไมไดใชสิทธิ) ท่ีเหลืออยูได
อีกตอไป โดยใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
เปนอันถูกยกเลิกไปทันที ท้ังน้ี ผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิจะตองสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
ท้ังหมดคืนใหแกบริษัท 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ไมมี 

ผลกระทบท่ีจะมีตอผูถือหุนจากการ         :  ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 

จัดสรรหลักทรัพยในครั้งน้ี  : โดยท่ีหุนของบริษัทยังไมไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
(Dilution Effect)     ตลาดหลักทรัพย จึงไมมี “ราคาตลาดของหุน” ดังน้ัน ใน
   กรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจึงไมสามารถ
   คํานวณผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)  
   ได อยางไรก็ตามราคาใชสิทธิ 10 บาทตอหุน 
  ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของ

ผูถือหุนเดิม (Control Dilution) 
  ในกรณีท่ีมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังหมดซ้ือ

หุนจํานวน 23,256,000  หุน โดยท่ีบริษัทมีหุนท่ีจําหนาย
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ไดแลวท้ังหมดจํานวน 10,000 หุน จะมีผลกระทบตอสวน
แบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม 
(Control Dilution) ทําใหสวนแบงกําไร หรือสิทธิในการ
ออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลงในอัตรารอยละ 99.96 ของ
สวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

การลงมติโดยท่ีประชุมผูถือหุน : มติท่ีประชุมผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังมิไดใชสิทธิ หรือใชสิทธิไปแลว
บางสวน ณ ขณะน้ัน ซึ่งถือโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดออก
เสียงลงคะแนนในมตินั้น 

เงื่อนไขอื่น ๆ : ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวของทุก
ประการ รวมท้ังมีอํานาจกําหนด และ/หรือ แกไขเพ่ิมเติม 
หลักเกณฑ เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนา ท่ีของบริ ษัท  ท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และมี
อํานาจในการพิจารณาขอกําหนด เงื่อนไขและรายละเอียด
ในการเสนอขายตางๆ  เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวขางตน รวมถึงเหตุใหตองออกหุนใหมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามท่ีเห็นสมควร ภายใต
ขอกฎหมายและประกาศขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 


