
 
 
 
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 

 
เร่ือง ก าหนดเวลาส าหรับการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 3 (L&E – W3) (การใช้สิทธิครัง้

สดุท้าย) 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทครัง้ที่ 3 (L&E – W3) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีก าหนดการใช้สิทธิทกุวนัที่ 15 ของเดือนมิถนุายนและเดือนธันวาคมและของแต่ละปี 
โดยเร่ิมใช้สทิธิครัง้แรกในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 และสามารถใช้สทิธิครัง้สดุท้ายได้ในวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 นัน้ 
 
 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ L&E – W3
ประจ าวนัท่ี 15 มิถนุายน 2560 ซึง่เป็นการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ดงันี ้

1. วนัก าหนดการใช้สทิธิ  : 15 มิถนุายน 2560 
2. วนัท่ียื่นความจ านงการใช้สทิธิ                                   : 31 พฤษภาคม  - 14 มิถนุายน 2560 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. (เฉพาะวนั

ท าการของบริษัท) 
3. ราคาในการใช้สทิธิ                                          : 2.10 บาทตอ่หุ้น 
4. อตัราการใช้สทิธิ                                                          : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย : 1 หุ้นสามญั 
5. บคุคลและสถานท่ีตดิตอ่ในการใช้สทิธิ
และรับใบแจ้งความจ านงใช้สทิธิ 

: ฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
อาคารมหานครยิบซัม่ ชัน้ 16 เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยธุยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศพัท์ 0-2248-8133 โทรสาร 0-2248-8144 

6.วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 25 พฤษภาคม  – 15 มิถนุายน 2560 (21 วนัก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย) 

7.ระยะเวลาการหยดุพกัการซือ้ขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิ (ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 
 

: 22 พฤษภาคม – 15 มิถนุายน 2560 
 



8. เอกสารในการยื่นความจ านงการใช้สทิธิ
ซือ้หุ้นสามญั 
           

: 1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง 
ชดัเจน และครบถ้วน แล้วทกุรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิ ทัง้นี ้สามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ที่
บริษัทฯหรือ Download ได้ที ่www.lighting.co.th 

2) ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ใบส าคญั
แสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจ านง และกรอกแบบค าขอให้ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยก าหนด โดยยื่นตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) ของตน และ 
Broker จะแจ้งกบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการซือ้
หุ้นท่ีจะยื่นกบับริษัทฯ  

3)   หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ  
      (ก)  บคุคลสญัชาติไทย  
             ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนซึ่งยงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรอง ส าเนา

ถกูต้อง  
      (ข)  บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย  
             ส าเนาหนงัสอืเดินทางซึง่ยงัไมห่มดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
      (ค) นิติบคุคลในประเทศ  
             ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐาน
ของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข)พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

       (ง) นิติบคุคลตา่งประเทศ  
             ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั 

และหนงัสือรับรองที่ออก ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย 
Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานของผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)  ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สทิธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวนัใช้สิทธิ โดยวิธี
หนึง่วิธีใด ดงันี ้ 

      (ก) โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 
บมจ.ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์” เลขที่บญัชี 018-1-06951-1 ประเภท
บญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพฒัน์พงศ์ 
พร้อมน าส่งส าเนาใบฝากเงิน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน



ดงักล่าว ผู้ จองซือ้ต้องเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ
ดงักลา่ว  

 (ข) ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพฯ  ภายในวนัใช้
สทิธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ "บญัชีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน บมจ.ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์" ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ
ดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจ านวน
ดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้นี ้ จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขใน
ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
                                                                     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

   นายอนนัต์    กิตติวิทยากลุ 
                        กรรมการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


