คำชีแ้ จงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) และ ผู้ดูแลรั กษำผลประโยชน์ (Custodian)
24 พฤษภาคม 2560
เรี ยน

ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ และ
บุคคลใด ๆ ทีถ่ ือหุ้นสามัญของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

สืบเนื่องจากบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) มีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทฯ รายที่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ราคาหน้ าตัว๋ 1,000 บาทต่อ 1
หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมเป็ นมูลค่าที่เสนอขายทังสิ
้ ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (หุ้นกู้แปลงสภำพ) บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จึงได้ ดาเนินการจัดส่งหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวของบริ ษัทฯ และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 15
พฤษภาคม 2560 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว (Record Date)
ในการนี ้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้ กาหนดให้ บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้
ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าวอาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ
หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ (ข) เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธีการ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรรของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า เพื่อไม่ให้ เป็ นการกระทาที่ขดั ต่อ
กฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของต่า งประเทศ และเพื่ อ ไม่ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ห รื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย บริ ษัทฯ จึงไม่เสนอขายและไม่
จัดส่งหนังสือยืนยันสิทธิและเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้ จริ ง
(Beneficiary Owner) ที่มีที่อยูน่ อกประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งเอกสารและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพดัง กล่า วให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ที่ ไม่อยู่ใ นประเทศไทยบางรายเป็ นการเฉพาะโดยอาศัย ข้ อยกเว้ น ที่ มีอ ยู่ภายใต้ ก ฎหมาย
ต่างประเทศ
ในการนี ้ หากท่าน (ก) ได้ รับหนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทฯ รวมทังเอกสารอื
้
่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุด ทะเบียนของบริ ษัทฯ ในวัน Record Date และ (ข) มีฐานะเป็ นตัวแทนรับถือหุ้น
(Nominee) ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ แทนหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรื อลูกค้ า ขอให้ ทา่ นโปรดรับทราบและดาเนินการ ดังนี ้
1.
บริ ษัทฯ ขอความร่ วมมือ จากท่าน โปรดอย่า ทาการส่งต่อ เผยแพร่ หรื อกระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นผลให้
หนังสือยืนยันสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเหล่านี ้อยูใ่ นการครอบครองของลูกค้ าของท่านหรื อบุคคล
อื่นทีม่ ีที่อยูใ่ นประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปนุ่
2.
หากท่านได้ รับคาสัง่ เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้ นีจ้ ากเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าของท่านที่อยู่ใน
ประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปนุ่ ท่านจะต้ องไม่ดาเนินการใด ๆ ตามคาสัง่ ที่ทา่ นได้ รับดังกล่าว
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3.
หากท่านได้ รับข้ อซักถามใด ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจากเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าของท่านใน
ต่างประเทศ โปรดแนะนาให้ บคุ คลดังกล่าวติดต่อตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
นายวรยศ ทองตัน
แผนกลงทุน ฝ่ ายการเงินและลงทุน (Investment Division, the Financial and Investment Department)
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2293 0030
E-mail address: investment@spi.co.th
นางสาวสุพรรณวดี จินตนารักษ์
ฝ่ ายทุนธนกิจ (Corporate Finance Department)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2626 3646
E-mail address: suphanvadee.jin@bbl.co.th
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