ที่ ComSec. 12/2560
วันที่ 27 เมษายน 2560
เรื่ อง

การปรับสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด )มหาชน(

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บ ริ ษั ท ไรมอน แลนด์ จากัด )มหาชน( )“บริ ษั ท ฯ”( จะจัด สรรเงิ น ก าไรสุทธิ ป ระจ าปี ส่วนหนึ่งเพื่ อเป็ นเงิ น
ปั นผลสาหรับ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ ประจาปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น ของบริ ษั ท ฯ
คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 167.30 นัน้ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนชี ้แจง
เรื่ องการปรับสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด )มหาชน( ครัง้ ที่ 4 )RML-W4( และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ (RML-WB) ดังนี ้
ข้ อเท็จจริง
1. บริ ษัทฯ จะจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งเพื่อเป็ นเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ประจาปี
2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.070 บาทต่อหุ้น ซึ่งประกอบด้ วย )1( เงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 0.055 บาทต่อหุ้น และ )2( เงิน
ปั นผลพิเศษเพิ่มเติมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของบริ ษัทฯ อีกจานวน 0.0150 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลที่
จ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 250,283,852 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้ อยละ 167.30
2. ณ วันแรกที่ผ้ ซู ื ้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลหรื อวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ขึ ้นเครื่ องหมาย XD )วันที่ 28
เมษายน 2560( บริ ษัทฯ มี
2.1

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ไรมอน แลนด์ จากัด )มหาชน( ครัง้ ที่ 4 )RML-W4( ที่
ออกให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายชื่ อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่
9 มิถนุ ายน 2558 ซึ่งเป็ นวันที่บริ ษัทฯ กาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น )Record Date) ที่มีสิทธิ
ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นที่ ออกใหม่ของบริ ษัทฯ และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่
10 มิถนุ ายน 2558 )“ผู้ถอื หุ้นเดิม”( จานวน 893,853,790 หน่วยและมีห้ นุ สามัญเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ใน RML – W4 จานวน 893,853,790 หุ้น )ข้ อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560( และ

2.2

ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ของบริ ษัท ฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ และ/หรื อ พนักงานของบริ ษั ท ฯ
(RML-WB) จานวน 89,000,000 หน่วย และมีห้ นุ สามัญเพื่อการรองรับการใช้ สิทธิใน RML-WB จานวน
89,000,000 หุ้น )ข้ อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560(

3. ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ และหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญ ของบริ ษั ท ฯ (RML – W4) )“ข้ อ ก ำหนดสิ ท ธิ RML – W4”( RML – W4 มี อัต ราการใช้ สิท ธิ กล่าวคื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ จานวน 1 หุ้น และสามารถใช้ สทิ ธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.97 บาทต่อหุ้น )เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้ อกาหนด
สิทธิ RML – W4(
4. ภายใต้ ข้อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ
ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ (RML-WB) )“ข้ อกำหนดสิทธิ RML – WB”(
RML – WB มีอตั ราการใช้ สิทธิ กล่าวคือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ได้ จานวน 1 หุ้น และสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.67 บาทต่อหุ้น )เว้ นแต่จะมีการปรับ
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้ อกาหนดสิทธิ RML – WB(
5. จากข้ อเท็จจริ งในข้ อ 1. บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยกาหนดให้ วนั ที่
3 พฤษภาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น )Record Date) (เพื่อประโยชน์ในการกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล( และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 255 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ ้น
เครื่ องหมาย XD ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ทังนี
้ ้ จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษัทฯ ทาให้
5.1 บริ ษัทฯ ต้ องปรับสิทธิ RML – W4 ตามที่กาหนดในข้ อ 5.5 ของข้ อกาหนดสิทธิ RML – W4 และจากการ
ปรับสิทธิ RML – W4 ตามสูตรการคานวณ ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัท ฯ ได้ จากเดิมที่ กาหนดจานวน 1 หุ้นเป็ นจานวน 1.02348 หุ้น และสามารถใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.925 บาทต่อหุ้น
5.2 บริ ษัทฯ ต้ องปรับสิทธิ RML – WB ตามที่กาหนดในข้ อ 1.3 (5) ของข้ อกาหนดสิทธิ RML – WB และจาก
การปรับสิทธิ RML – WB ตามสูตรการคานวณ ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ จากเดิมที่กาหนดจานวน 1 หุ้นเป็ นจานวน 1.02348 หุ้น และสามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1.632 บาทต่อหุ้น

6. RML – W4 มี อ ายุ 3 ปี นับ แต่วัน ที่ อ อกใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ซึ่งคื อ เมื่ อ วัน ที่ 15 มิ ถุน ายน 2558 และภายใต้
ข้ อกาหนดสิทธิ RML – W4 นัน้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิ ตามที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ RML – W4 กล่าวคือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ทนั ทีภายหลังวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในวันทาการสุดท้ ายของ
เดือนมีนาคม มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคมตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ )วันกาหนดใช้ สิทธิ( โดยวันใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ายของ RML – W4 คือวันที่ 14 มิถนุ ายน 2561
7. RML – WB มีอายุ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ซึ่งคือเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และภายใต้
ข้ อกาหนดสิทธิ RML – WB นัน้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาการใช้ สิท ธิ ตามที่กาหนดในข้ อกาหนดสิทธิ RML – WB กล่าวคือ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ดังนี ้
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ -ESOP ได้ ในวันทาการสุดท้ ายของทุกเดือน
ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยจะใช้ สทิ ธิได้ ตามจานวนที่กาหนดดังนี ้
ปี ที่ 1

ภายในระยะเวลา1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้ สิทธิ ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 50.00 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร

ปี ที่ 2

ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้ สทิ ธิได้ ไม่เกินอีก
ร้ อยละ 12.50 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร

ปี ที่ 3

ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้ สทิ ธิได้ ไม่เกินอีก
ร้ อยละ 12.50 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร

ปี ที่ 4

ภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้ สิทธิได้ ไม่เกินอีก
ร้ อยละ 12.50 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร

ปี ที่ 5

ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทฯ ออกและเสนอขาย RML – WB สามารถใช้ สิทธิได้ ไม่เกินอีก
ร้ อยละ 12.50 ของจานวนที่ได้ รับการจัดสรร

โดยวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายของ RML – WB คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ในการนี ้ ขอเรี ยนชีแ้ จงเรื่ องการปรับสิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ RML – W4 และ RML – WB
ดังนี ้

กำรปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ RML – W4
1)

จำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิใน RML – W4

จากการปรับสิทธิ RML – W4 ตามสูตรการคานวณ ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วยจะมีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ได้ จากเดิมที่กาหนดจานวน 1 หุ้นเป็ นจานวน 1.02348 หุ้น ประกอบกับ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีใบสาคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือจานวน 893,853,790 หน่วยตามข้ อเท็จจริ งข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะต้ องมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ RML – W4
จานวน 914,841,477 หุ้น แต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ RML – W4 จานวน 893,853,790 หุ้น
ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจานวน 20,987,687 หุ้น เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของ RML – W4
2)

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื RML – W4 ในกรณีท่ มี ีกำรใช้ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากการพิจารณาในข้ อ 1( แม้ ณ ปั จจุบนั เมื่อเทียบจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยูก่ บั จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สอดคล้ องตามอัตราส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวในข้ อ 1(
ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากการใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ RML – W4 ในอดีตตังแต่
้ วนั ที่สามารถใช้ สทิ ธิ ครัง้ แรกได้
ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือ RML – W4 มาใช้ สิทธิ ใน RML – W4 เนื่องจากราคาใช้ สิท ธิ ใน RML – W4
สูงกว่าราคาตลาดมาโดยตลอด ดังนัน้ แม้ จะมีการปรับสิทธิใน RML – W4 ด้ วยเหตุตามที่กาหนดในข้ อ 5.5 ของข้ อกาหนดสิทธิ
RML – W4 ราคาใช้ สิทธิก็ยงั คงอยู่ที่ราคา 1.925 ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ )ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
ราคาปิ ดของหุ้นสามัญอยูท่ ี่ราคา 1.40 บาท(
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการปรับสิทธิใน RML – W4 ด้ วยเหตุตามที่กาหนดในข้ อ 5.5 ของข้ อกาหนดสิทธิ
RML – W4 จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ RML – W4 ในกรณี ที่มีการใช้ สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากแม้ หาก
ผู้ถือ RML – W4 จะมาใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิในวันทาการสุดท้ ายของเดือนมิถนุ ายน 2560 นี ้ บริ ษัทฯ ยังคงมีห้ นุ สามัญ
เพิ่มทุนเพียงพอในการใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
กำรปรับสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของ RML – WB
1)

จำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออกเพื่อรองรับกำรใช้ สิทธิใน RML – WB

จากการปรับสิทธิ RML – WB ตามสูตรการคานวณ ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 1 หน่วยจะมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ได้ จากเดิมที่กาหนดจานวน 1 หุ้นเป็ นจานวน 1.02348 หุ้น ประกอบกับ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีใบสาคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือจานวน 89,000,000 หน่วยตามข้ อเท็จจริ งข้ างต้ น บริ ษัทฯ จะต้ องมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ RML – WB
จานวน 91,089,720 หุ้น แต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ RML – WB จานวน 89,000,000 หุ้น

ในการนี ้ บริ ษัทฯ จะต้ องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนอีกจานวน 2,089,720 หุ้น เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของ RML – WB
2)

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถอื RML – WB ในกรณีท่ มี ีกำรใช้ สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

จากการพิจารณาในข้ อ 1( แม้ ณ ปั จจุบนั เมื่อเทียบจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยูก่ บั จานวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ในใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สอดคล้ องตามอัตราส่วนตามรายละเอียดที่กล่าวในข้ อ 1(
ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้ถือ RML – WB ในอดีตตังแต่
้ วนั ที่สามารถใช้ สิทธิครัง้ แรกได้ ใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือ RML – WB มาใช้ สิทธิ ใน RML – WB ดังนัน้ แม้ จะมีการปรับสิทธิ ใน RML – WB
ด้ วยเหตุตามที่กาหนดในข้ อ 1.3 (5) ของข้ อกาหนดสิทธิ RML – WB ราคาใช้ สิทธิ ก็ยังคงอยู่ที่ราคา 1.632 ซึ่งสูงกว่าราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ )ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 ราคาปิ ดของหุ้นสามัญอยูท่ ี่ราคา 1.40 บาท(
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีความเห็นว่าการปรับสิทธิ ใน RML – WB ด้ วยเหตุตามที่กาหนดในข้ อ 1.3 (5) ของข้ อกาหนด
สิทธิ RML – WB จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือ RML – WB ในกรณีที่มีการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิแต่อย่างใด เนื่องจากแม้
หากผู้ถื อ RML – WB จะมาใช้ สิทธิ ในใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในวัน ที่ 28 เมษายน 2560 นี ้ บริ ษั ท ฯ ยังคงมี ห้ ุนสามัญ เพิ่ม ทุน
เพียงพอในการใช้ สทิ ธิในใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
อนึง่ เพื่อให้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงในส่
ั ้ วนของ RML – W4 และ RML – WB ที่คงเหลืออยู่ กับจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิในใบสาคัญแสดงสิทธิ RML – W4 และ RML – WB มีความสอดคล้ องตามอัตราส่วน
ที่คานวณได้ จากการปรับสิทธิ ข้างต้ น บริ ษัทฯ มีแผนที่จะดาเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจานวน 20,987,687 หุ้น เพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของ RML – W4 และอีกจานวน 2,089,720 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ RML – WB ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่จะเกิดขึ ้นในคราวถัดไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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