รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุ้นสามัญของบริษัทครังที 4 (TCC-W4)
ทีจ ดั สรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมทีจ องซือหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (‘บริ ษทั ” หรื อ “TCC”)

ประเภทหลักทรัพย์ จดทะเบียน

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื# อหุ ้นสามัญ ของ บริ ษทั ไทย แคปปตอล คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ครั#งที 4 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั#งที 4” หรื อ TCC-W4”)

ชนิด

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื#อหุน้ สามัญของบริ ษทั ชนิดระบุชือผูถ้ ือและโอนเปลียนมือได้

อายุของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

10 ปี นับตั#งแต่วนั ทีออกและเสนอขาย เว้นแต่กรณี การปรั บสิ ทธิ ตามเงือนไขการปรั บสิ ทธิ
(ถ้ามี)

จํา นวนใบสํ า คั ญแสดงสิ ท ธิ ที อ อกและ ไม่เกิน 369,800,031 หน่วย
เสนอขาย
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

เป็ นการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นทีมีรายชือปรากฎอยู่ใน
สมุดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ในวัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นผูถ้ ือ หุ ้น เพือ สิ ท ธิ ใ นการได้รับ
จัดสรร ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัด การ
หรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ ประธานเจ้า หน้า ที บ ริ ห าร
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือสิ ทธิในการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั# งที 4 ให้แก่ ผถู้ ื อหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 3.2 หุ ้นเดิ ม ต่อ 1 หน่ วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ในกรณี ทีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการคํานวณตาม
อัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ#งทั#งจํานวน)

จํานวนหุ้ นสามัญทีสํารองเพือการใช้ สิทธิ

ไม่เกิน 369,800,031 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 31.25 (369,800,031 / 1,183,360,098) ของจํานวนหุ ้นที

ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

จําหน่ายได้แล้วทั#งหมดของบริ ษทั

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุ้นรองรับ
วิธีการคํานวณสัดส่ วนจํานวนหุ ้นรองรับ = ( (จํานวนหุ ้นรองรับ warrant ทีเสนอขายใน
ครั#งนี# ) + (จํานวนหุ ้นรองรับ Warrant ทีเสนอ
ขายในครั#งอืน)) / (จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั#งหมดของบริ ษทั )

โดยที
จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ทีเสนอขายในครั#งนี#

= 369,800,031 หุน้

จํานวนหุน้ รองรับ Warrant ทีเสนอขายในครั#งอืน

= 209,813,484 หุน้

จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้แล้วทั#งหมด

= 1,183,360,098 หุน้

ดังนัน
สัดส่ วนจํานวนหุน้ รองรับ

=

369,800,031 + 209,813,484
1,183,360,098

= 48.98 %

อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วยต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น (อาจเปลียนแปลงในภายหลังตามเงือนไขการ
ปรับสิ ทธิ)

ราคาใช้ สิทธิ

1.0 บาท ต่อหุน้ (อาจเปลียนแปลงในภายหลังตามเงือนไขการปรับสิ ทธิ)

วั นที ออกและเสนอขายใบสํ าคั ญแสดง วันที 15 พฤษภาคม 2556
สิ ทธิ

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทําการสุ ดท้ายของ
เดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
โดยจะสามารถใช้สิทธิครั#งแรกได้ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนธันวาคม 2556 และวันใช้สิทธิ วนั
สุ ดท้ายจะตรงกับวันทีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีอายุครบ 10 ปี ทั#งนี# ในกรณี ทีวนั ใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย
ตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษทั ให้เลือนวันใช้สิทธิ ครั# งสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้าย
ก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั#งสุ ดท้ายดังกล่าว โดยระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย
จะต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดงั กล่าว ซึงคณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที

บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ หรื อบุ คคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดการใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย
ต่อไป
วันสิ#นสุ ดของการใช้ สิทธิ

จะตรงกับวันที ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ มี อายุ ครบ 10 ปี นั บแต่ ว ันที ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ในกรณี ทีวนั ใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้ายตรงกับวันหยุดทําการของบริ ษทั ให้เลือนวันกําหนดใช้สิทธิ ครั# ง
สุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย โดยการใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย
เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ ึงประสงค์ทีจะใช้สิทธิ ในการซื# อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ ซ#ื อหุ ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในทุ กวันทําการของบริ ษัท ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั#ง ยกเว้นการใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย ซึ ง
ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องแจ้งความจํานงในทุกวันทําการของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 15 วัน
ทําการก่อนวันครบกําหนดการใช้สิทธิครั#งสุ ดท้าย

ตลาดรองของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรองหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สิทธิ

บริ ษทั จะนําหุน้ สามัญทีเกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีออกและเสนอขายในครั#งนี#
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายทะเบียนใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

การปรับสิ ทธิใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ

ในกรณี ทีมีเหตุแห่ งการปรั บสิ ทธิ ตามเหตุการณ์ทีกาํ หนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.34/2551 เรื อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื# อหุ ้นทีออกใหม่ และหุ ้นทีออกใหม่เพือรองรับใบสําคัญแสดง
สิ ทธิในการนี# ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อบุ คคลที คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ัดการ
มอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดเงือนไข และรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการปรับ หรื อ
การเปลียนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

1. ด้านการลดลงของสั ดส่ วนการถือหุ้น (Control Dilution)
เนื องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ตามสั ดส่ ว น ดัง นั#นจึ งไม่ มี
ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ ทีจะซื# อหุ ้นสามัญ (Exercise) ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ โดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ ผถู้ ือหุ ้นเดิมทั#งจํานวน จะทําให้สิทธิ อออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี#

สู ตรการคํานวณการลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้
Control Dilution
โดยที

= 1-(Qe / (Qe+Qw))

Qe

= จํานวนหุน้ ทีมีอยูเ่ ดิม

Qw

= จํานวนหุน้ ใหม่ทีเพิมขึ#น
= 23.81 %

2. ด้านการลดลงของส่ วนแบ่ งกําไร (Earnings Dilution)
เนื องจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ตามสั ดส่ ว น ดัง นั#นจึ งไม่ มี
ผลกระทบต่อการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิ ทีจะซื# อหุ ้นสามัญ (Exercise) ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิโดยบุคคลอืนทีไม่ใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมทั#งจํานวน จะทําให้ส่วนแบ่งกําไร (Earnings Dilution)
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงตามการคํานวณดังต่อไปนี#

สู ตรการคํานวณการลดลงของส่ วนแบ่งกําไร
EPS Dilution

= (EPSnew – EPSo)/EPSo

โดยที EPSo

= Earnings/Qo และ

EPSnew

= Earnings/(Qo + Qw)
= 23.81 %

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ ้น (Price Dilution) ณ วันทีคณะกรรมการมีมติ
กําหนดราคาใช้สิทธิจะลดลงเท่ากับร้อยละ 12.3 (ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ#าหนัก 7 วันทํา
การก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 2 เมษายน 2556 คือวันที 22 มี.ค. - 1 เม.ย.
2556) ซึงเท่ากับหุน้ ละ 2.06 บาท (คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้เท่ากับหุน้ ละ 0.50 บาท)

สู ตรการคํานวณด้านการลดลงของราคา
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
โดยที
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาปิ ดตลาดถัวเฉลีย 7 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ ้นชําระแล้วก่อนเสนอขาย /
จํานวนหุ ้นชําระแล้วก่ อนเสนอขาย) + (ราคาเสนอขาย W4 x
จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย W4/จํานวนหุน้ ทีเสนอขาย W4)
= 12.3 %
เงือนไขอืน ๆ

ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้าหน้าที บริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ัด การ เป็ นผูม้ ี อ าํ นาจในการกํา หนดหลัก เกณฑ์ เงื อ นไข และรายละเอี ย ดอื น ๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นที
มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การกําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ครั#งที 4 การกําหนดวันใช้สิทธิ ครั#งสุ ดท้าย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่าง ๆ ทีเกียวข้องรวมทั#งดําเนิ นการต่าง ๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั#งนี# ซึงรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุน้
สามัญทีออกเนื องจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้อง

