ที ทีซซี ี 3/2561

6 มีนาคม 2561

เรือ ง

แจ้งมติทปี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง ที 2/2561

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง ทีส ง่ มาด้วย

1. รายละเอียดเบือ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 5 (TCC-W5)
2. แบบรายงานการเพิม ทุน (แบบ F53-4)

เนืองด้วยบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครังที
  2/2561 เมือวันที 6 มีนาคม 2561 ซึง มีมติทปี ระชุมทีส าํ คัญ สรุปได้ดงั นี
1. มีมติอนุ มตั แิ ละให้นําเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 เพือพิจารณาแต่งตัง นายบรรจง พิชญ
ประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 7147 หรือนายไกรสิทธิ 1 ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชืน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 8260 จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2561 โดยกําหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอาํ นาจในการตรวจสอบ
สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงิน ของบริษัท และในกรณีทผี ู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตตามรายนาม
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
อืนของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ ทนได้ ซึงต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ก่อน และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึงไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่า
แสตมป์ เป็ นต้น
2. เพือ ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอวาระการประชุมและ
เสนอชือบุคคลเพือ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
เป็ นการล่วงหน้าตัง แต่วนั ที 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที 31 มกราคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ซึง
ผลปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคลเพือ พิจารณาเข้ารับการเลือกตัง เป็ น
กรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมตั เิ ลือกตัง กรรมการทีอ อกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย นายมั นสิน ชัยวิกรัย, นายกิตติศกั ดิ 1 ชัยวิกรัย และนายเจริญชัย ชัยวิกรัย กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และให้นําเรือ งดังกล่าวเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
3. มีมติอนุมตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
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1. ค่าตอบแทนประจํา (บาท / คน / ปี )
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- รองประธานคณะกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
2. เบีย ประชุม (บาท / คน / ครังที
 เข้าร่วมประชุม)
- ประธานกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. โบนัส (คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู้พิจารณาจัดสรร)
4. วงเงินค่าตอบแทนรวมทัง สิน (บาท) ไม่เกิ น

ปี 2561

ปี 2560

252,000
252,000
150,000
150,000
204,000

252,000
252,000
150,000
150,000
204,000

12,500
12,500
12,500
10,000
10,000
10,000
10,000

12,500
12,500
12,500
10,000
10,000
10,000
10,000

4,000,000

4,000,000

4. มีมติอ นุ มัติใ ห้เ สนอต่ อ ทีป ระชุ มสามัญ ผู้ถือ หุ้น เพือ พิจ ารณาอนุ ม ัติการงดจ่ ายเงิน ป นั ผลสําหรับ ผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560 เนืองจากบริษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี 2560
5. มีมติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซือหุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 5 (TCC-W5) จํานวนไม่เกิน 98,416,620 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 13 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คดิ มูลค่า กรณีมี
เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวให้ตดั
เศษดังกล่าวทิงทัง จํานวน ทัง นี ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย สามารถใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญได้ 1 หุน้ ในราคา
หุน้ ละ 0.50 บาท (รายละเอียดปรากฎตามสิง ทีส ง่ มาด้วย 1)
ทัง นี ให้ค ณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร หรือ บุค คลทีได้รบั มอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ ริหารเป็ นผูม้ อี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดง
สิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที
เกีย วข้อง รวมทังดํ
 าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกีย วเนืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง นี ซึง รวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญทีเ กิดจากการใช้สทิ ธิ
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ตามใบสํา คัญ แสดงสิท ธิเ ข้าจดทะเบีย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ กีย วข้อง
6. มีมติอนุมตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุน
จดทะเบียนเดิม 905,146,410.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 954,354,720.50 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่ จํานวน 98,416,620 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 49,208,310 บาท เพือรองรับการใช้สทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครังที
  5 (TCC-W5)
7. มีมติอนุมตั ใิ ห้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพือให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังกล่าวข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้
ข้อความใหม่ ดังนี
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น

954,354,720.50 บาท
1,908,709,441 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็น
หุน้ สามัญ

0.50 บาท
1,908,709,441 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(เก้าร้อยห้าสิบสีล า้ นสามแสนห้าหมืนสีพ นั
เจ็ดร้อยยีส บิ บาทห้าสิบสตางค์)
(หนึงพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี
ร้อยสีส บิ เอ็ดหุน้ )
(ห้าสิบสตางค์)
(หนึงพันเก้าร้อยแปดล้านเจ็ดแสนเก้าพันสี
ร้อยสีส บิ เอ็ดหุน้ )
(-ไม่ม-ี )

ทัง นี ให้ค ณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร หรือ บุค คลทีได้รบั มอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ ริหารมีอาํ นาจในการดําเนินการใดๆ ทีจ ําเป็ นและเกียวเนืองกับการแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์
สนธิดงั กล่าว ซึง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการแก้ไขเพิม เติมข้อความใดๆ ตามคําแนะนํา ความเห็น หรือคําสั ง
ของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอืน ใดทีเ กีย วข้อง
8. มีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีป ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนจํานวนไม่เกิน
98,416,620 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุ้น
สามัญของบริษทั ครัง ที 5 (TCC-W5)
9. มีมติอนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 4 เรือง
“มูลค่าหุน้ ทีต ราไว้” (เฉพาะประโยคแรกเท่านัน ) เพือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นปจั จุบนั และข้อ 33 เรือง การ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ ให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ที
มีการแก้ไขตามคําสั งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 21/2560 ลงวันที 4 เมษายน 2560 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความใหม่ ดังนี
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“ข้อ 4 หุน้ ของบริษทั เป็ นหุน้ สามัญ มีมลู ค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน สุดรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน นอกจากทีก ล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึงหรือ
หลายคนซึง มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ ําหน่ายได้ทงั  หมดจะเข้าชือ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่ าวด้วย ในกรณีเช่นนีให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีไ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคี ณะกรรมการไม่ จ ัด ให้มีก ารประชุ ม ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้น
ทัง หลายซึง เข้าชือกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน ๆ รวมกันได้จํานวนหุน้ ตามทีบ งั คับไว้นนั  จะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถอื ว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นทีเ กิดจาก
การจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี รากฎว่าการประชุมผู้ถอื หุน้ ทีเ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง ใด
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก ําหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั ผูถ้ อื หุน้
ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายทีเ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง นัน ให้แก่
บริษทั ”
10. มีมติอนุมตั ใิ ห้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันพุธ ที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริม
ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องอินฟินิตี ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษทั จะกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (Record Date) ในวันที 21 มีนาคม 2561 เพือ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1
วาระที 2
วาระที 3
วาระที 4
วาระที 5
วาระที 6
วาระที 7
วาระที 8
วาระที 9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

เรือ งทีป ระธานแจ้งให้ทราบ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง ที 1/2560
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2560 สิน สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ั
พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปนผลสํ
าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีอ อกจากตําแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครังที
  5 (TCC-W5)
4

วาระที 10 : พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษทั
วาระที 11 : พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั
เพือ ให้สอดคล้องกับการเพิม ทุนจดทะเบียน
วาระที 12 : พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม ทุนของบริษทั
วาระที 13 : พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขข้อบังคับของบริษทั
วาระที 14 : พิจารณาเรือ งอืน ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกําพล พัฒนาอนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าทีฝ า่ ยการเงิน

5
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รายละเอียดเบืองต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) ครังที 5 (TCC-W5)
ทีจดั สรรให้แก่ผ้ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของ
บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) ครัง ที 5
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TCC-W5”)

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

ชนิดระบุชอื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย นมือได้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทเี สนอขาย

:

ไม่เกิน 98,416,620 หน่วย (เก้าสิบแปดล้านสีแ สนหนึงหมืน
หกพันหกร้อยยีส บิ หน่วย)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

:

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

10 ปีนบั จากวันทีอ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

จํานวนหุน้ ทีอ อกเพือ รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ :

ไม่เกิน 98,416,620 หุน้ (มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) คิด
เป็ นร้อยละ 7.69 ของจํานวนหุน้ ทีจ าํ หน่ายได้แล้วทัง หมดของ
บริษทั ณ วันที 6 มีนาคม 2561

วิธกี ารจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
อัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 13 หุน้ ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1
หน่ วย ในกรณีทมี เี ศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการ
คํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ให้ตดั เศษดังกล่าวทิง ทัง จํานวน

วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิ
ได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

กําหนดให้วนั ที 4 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้
ถือหุน้ ทีมสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ
หุน้ สามัญทีโ อนสิทธิได้ (Record Date)

วันทีอ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

วันทีก าํ หนดโดยคณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าที
บริห าร หรือ บุ ค คลทีป ระธานเจ้ า หน้ า ทีบ ริห ารมอบหมาย
ภายหลังจากทีบ ริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว

อัตราการใช้สทิ ธิ

:

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
(เว้นแต่จะมีการปรับอัต ราการใช้ส ิทธิตามเงือ นไขการปรับ
สิทธิ)

ราคาการใช้สทิ ธิทจี ะซือ หุน้ สามัญ

:

0.50 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิตาม
เงือ นไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกําหนดการใช้สทิ ธิ

:

วันทําการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกําหนด

1
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วันทีส ามารถใช้สทิ ธิครัง แรก คือ วันที 31 กรกฎาคม 2561
ทัง นี วันครบกําหนดการใช้สทิ ธิครัง สุด ท้ายจะตรงกับวัน ที
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 10 ปี นับ แต่วนั ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ในกรณีทวี นั กําหนดใช้สทิ ธิไม่ตรงกับวันทําการของบริษทั ให้
เลือนวันกําหนดใช้สทิ ธิในแต่ละครัง เป็ นวันทําการสุดท้ายก่อน
หน้าวันกําหนดใช้สทิ ธิดงั กล่าว
ผู้ถือ ใบสํา คัญ แสดงสิทธิทีประสงค์จ ะใช้ส ิทธิใ นการซือ หุ้น
สามัญของบริษทั จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิ ธิซื4 อหุ้น
สามัญของบริษทั ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการก่อนวันใช้สทิ ธิในแต่ละครัง ยกเว้นการ
ใช้สทิ ธิครังสุ
 ดท้าย
ระยะเวลาแสดงความจํานงในการใช้สทิ ธิ
ครัง สุดท้าย

:

ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สทิ ธิครัง สุดท้าย

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อกและเสนอขายในครัง นี
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุน้ สามัญทีเ กิดจากการใช้สทิ ธิ :

บริษทั จะนําหุน้ สามัญทีเ กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดง
สิท ธิเ ข้า จดทะเบีย นเป็ น หลั ก ทรัพ ย์ จ ดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิผลประโยชน์อนื

:

หุน้ สามัญทีอ อกตามการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง
นีจะมีสทิ ธิและสภาพหุน้ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษทั ที
ออกไปก่อนหน้านีทกุ ประการ

ผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้

:

ผลกระทบทีม ตี ่อผูถ้ อื หุน้ เนืองจากการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
1) ด้านการลดลงของสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ (Control Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้
= 1 – [Qo / (Qo + Qw)]
โดยที
Qo = จํ า น ว น หุ้ น ส า มั ญ ที มี อ ยู่ เ ดิ ม เ ท่ า กั บ
1,279,416,065 หุน้
Qw = จํานวนหุ้นสามัญทีเพิม ขึนจากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงั  จํานวน เท่ากับ 98,416,620 หุน้

2

สิง ทีส ่งมาด้วย 1

ผลกระทบด้านราคา Control Dilution:
ผู้ถือ หุ้น เดิม จะไม่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบด้า นการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุน้ และสิทธิออกเสียง (Shareholding &
Control Dilution) ในขณะออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เนืองจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สทิ ธิ
ซือหุ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอืนที
ไม่ใช่ผถู้ อื หุน้ เดิมทัง จํานวนจะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ เดิม
ประมาณร้อยละ 7.14
2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของราคา
= [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po]
โดยที
Po = ราคาปิ ดถั วเฉลีย ถ่วงนําหนัก 7 วันทําการก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 6 มีนาคม 2561
(วันที 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561) ซึง เท่ากับหุน้ ละ
0.39 บาท
Pn = ราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อกและเสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุน้
Qo = จํ า น ว น หุ้ น ส า มั ญ ที มี อ ยู่ เ ดิ ม เ ท่ า กั บ
1,279,416,065 หุน้
Qw = จํานวนหุ้นสามัญทีเพิม ขึนจากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิทงั  จํานวน เท่ากับ 98,416,620 หุน้
ผลกระทบด้าน Price Dilution:
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม หากมีการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที
ออกในครัง นีทงั  จํานวนแล้ว จะไม่มผี ลกระทบด้านการ
ลดลงของราคา (Price Dilution) เนืองจากราคาใช้สทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
เดิมสูงกว่าราคาปิดถั วเฉลีย ถ่วงนําหนัก 7 วันทําการก่อน
วันประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือวันที 6 มีนาคม 2561
3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
สูตรการคํานวณการลดลงของส่วนแบ่งกําไร
= (EPSo - EPSn) / EPSo
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โดยที
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo
EPSn = กําไรสุทธิ / (Qo + Qn)
ผลกระทบด้าน EPS Dilution:
ไม่สามารถคํานวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่ง
กํ า ไรได้ เนื อ งจากผลการดํา เนิ น งานประจํ า ปี 2560
ประสบผลขาดทุน
เงือ นไขในการปรับสิทธิ

:

บริษทั จะดําเนินการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ
ในการซือ หุน้ สามัญตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเมือเกิด
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึง แสดงสิทธิหนึ งดัง ต่อ ไปนี เพือ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิไม่ให้
ด้อยไปกว่าเดิม
1) เมือมีการเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษทั อันเป็นผลมาจากการรวมหุน้ หรือการแบ่งแยกหุน้
2) เมือบริษัทได้เสนอขายหุ้นทีอ อกใหม่ใดๆ ในราคาทีตํา
กว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ ทีค าํ นวณได้ตามวิธกี ารทีใ ช้
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ นัน หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนการเสนอขายหุน้ นัน และเป็ นวิธกี ารคํานวณตามทีไ ด้
ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
3) เมือบริษทั เสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง
สิทธิทอี อกใหม่โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุน้
ทีอ อกใหม่เพือ รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวตํากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุน้ ทีคํานวณ
ตามวิธที ใี ช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
หรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการ
เสนอขายหุน้ กู้แ ปลงสภาพหรือใบสําคัญ แสดงสิท ธินัน
และเป็นวิธกี ารคํานวณตามทีไ ด้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ
4) เมือบริษัทจ่ายเงินปนั ผลทัง หมดหรือบางส่วนเป็ นหุ้นที
ออกใหม่แก่ผถู้ อื หุน้
ั
5) เมือบริษทั จ่ายเงินปนผลเป็
นเงินซึง เกินกว่าอัตราทีร ะบุไว้
ในข้อกําหนดสิทธิ
6) เมือมีกรณีอนื ใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง 5 ทีท าํ ให้ผล
ประโยชน์ ตอบแทนใดๆ ทีผู้ถือ ใบสําคัญ แสดงสิทธิจ ะ
ได้รบั เมือมีการใช้ส ิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิด้อยไป
กว่าเดิม
ทัง นี มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ ประธาน
เจ้ า หน้ า ทีบ ริห าร หรือ บุ ค คลทีป ระธานเจ้ า หน้ า ทีบ ริห าร
4
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มอบหมายเป็ นผูม้ อี าํ นาจในการพิจารณากําหนดเงือ นไขและ
รายละเอียดอืนๆ ทีเ กีย วข้องกับการปรับหรือการเปลีย นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิและราคาการใช้สทิ ธิ
ข้อกําหนดกรณีทมี ใี บสําคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่

:

บริษทั จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิทเี หลืออยู่ทงั 
จํานวน

เงือ นไขอืน ๆ

:

ให้คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร หรือ
บุคคลทีป ระธานเจ้าหน้าทีบ ริหารมอบหมายเป็ นผูม้ อี าํ นาจใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่างๆ ทีเ กียวข้อ ง รวมทัง ดําเนินการต่ างๆ อัน
จําเป็ นและสมควรอันเกีย วเนืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง นี ซึง รวมถึงการ
นําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญทีเ กิดจากการใช้สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุ ญาต
ต่อหน่วยงานทีเ กีย วข้อง

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ

:

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

รายละเอียดการคํานวณจํานวนหุน้ รองรับ

:

วิธกี ารคํานวณสัดส่วนจํานวนหุน้ รองรับ
= [(จํานวนหุน้ รองรับ TCC-W5 + จํานวนหุน้ รองรับ Warrant
ทีเ สนอขายในครัง อืน) / จํานวนหุน้ ทีจ ําหน่ายได้แล้วทัง หมด
ของบริษทั ]
โดยที
จํานวนหุน้ รองรับ TCC-W5 เท่ากับ 98,416,620 หุน้
จํานวนหุ้นรองรับ Warrant ทีเ สนอขายในครัง อืน เท่ากับ
530,876,756 หุน้
จํ า นวนหุ้ น ทีจํ า หน่ า ยได้แ ล้ ว ทัง หมดของบริษั ท เท่ า กับ
1,279,416,065 หุน้
ดังนัน สัดส่วนจํานวนหุน้ รองรับ
= (98,416,620 + 530,876,756) / 1,279,416,065
= ร้อยละ 49.19
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แบบรายงานการเพิ มทุน
บริ ษทั ไทย แคปปิ ตอล คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วันที 6 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้าบริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั
ครัง ที 2/2561 เมือวันที 6 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. เกีย วกับการเพิม ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม ทุน
ดังต่อไปนี
1. การเพิ มทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 905,146,410.50 บาท เป็ น
954,354,720.50 บาท โดยออกหุน้ สามัญ จํานวน 98,416,620 หุน้ มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 49,208,310
บาท โดยเป็ นการเพิม ทุนในลักษณะดังนี
การเพิมทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทั วไป
(General Mandate)

จํานวนหุ้น

ประเภทหุ้น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

98,416,620
-

มูลค่าทีตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
0.50
-

รวม (บาท)
49,208,310
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จํานวนหุ้น

เพื อ รองรับ การ ไม่เกิน
ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม 98,416,620
ใบสํ า คั ญ แสดง หุน้
สิท ธิ ทีจ ะซื อ หุ้น
สามัญของบริษทั
ครัง ที 5 (TCCW5) ซึงจัดสรร
ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
เดิมตามสัดส่วน

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื'อ
และชําระเงินค่าหุ้น

13 หุน้ สามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วย
ใบสํ า คั ญ แสดง
สิทธิ

- จัดสรรให้กบั ผู้
ถือหุน้ เดิมโดยไม่
คิดมูลค่า
- ราคาการใช้
สิทธิ 0.50 บาท
ต่อหุน้ (อัตราการ
ใ ช้ ส ิ ท ธิ เ ท่ า กั บ
ใบสํ า คั ญ แสดง
สิ ท ธิ TCC-W5
จํานวน 1 หน่ วย
1 หน่ วย ต่อ หุน้
สามัญ 1 หุน้

-

1

หมายเหตุ
โปรดดู
รายละเอียดของ
TCC-W5 ตามสิง
ทีส ง่ มาด้วย
หมายเลข 2
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2.2 การดําเนินการของบริษทั กรณีทมี เี ศษของหุน้
ในกรณีทมี เี ศษของหุน้ ทางบริษทั จะดําเนินการปดั เศษหุน้ ดังกล่าวทิง
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพือขออนุมตั ิ การเพิ มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ มทุน

กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันที 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี
ชัน 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
รายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 (Record Date) ในวันที 21 มีนาคม 2561
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุนต่อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้องและเงือนไข การขออนุญาต
(ถ้ามี)
4.1 บริษทั จะดําเนินการจดทะเบียนเพิม ทุนและทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริษทั จะดําเนินการขออนุ ญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้พ จิ ารณารับหุ้นสามัญเพิม ทุน
ดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที
เกีย วข้อง
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนทีเพิ ม
เพือเป็ นการรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุน้ สามัญของบริษทั (TCC-W5) ทีเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยบริษทั จะนําเงินจากการทีผ ถู้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิใช้สทิ ธิซอื หุน้ สามัญไปใช้ในการลงทุนเพือ
ั บนั ของบริษทั
ขยายธุรกิจของบริษทั ในอนาคตและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสํารองในการดําเนินธุรกิจปจจุ
6. ประโยชน์ ทีบริ ษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
ั บนั และในอนาคต ซึง จะ
เพือ ให้บริษทั มีความพร้อมในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ สําหรับกลุ่มธุรกิจในปจจุ
สร้างรายได้และกําไรเพิม เติมให้แก่บริษทั
7. ประโยชน์ ทีผูถ้ ือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
7.1 หากผูถ้ อื หุน้ ทีไ ด้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญได้ใช้สทิ ธิในการซือ หุน้ สามัญจะทําให้
มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสูบ่ ริษทั ซึง บริษทั สามารถใช้ในการลงทุนและการดําเนินธุรกิจเพือ สร้างรายได้
และกําไรเพิม เติมให้แก่บริษทั ทัง นี หากบริษทั มีผลการดําเนินงานทีด ขี นึ ในอนาคต จะทําให้ผถู้ อื หุน้ อาจ
ได้รบั ประโยชน์ในรูปแบบของเงินปนั ผลในกรณีทบี ริษทั จ่ายเงินปนั ผล และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ทีส งู ขึน
7.2 ในกรณีทผี ไู้ ด้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซือหุน้ สามัญใช้สทิ ธิในการซือหุน้ สามัญแล้ว จะมีสทิ ธิรบั
ั
เงินปนั ผลจากการดําเนินงานของบริษทั เท่าเทียมกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในกรณีทบี ริษทั จ่ายเงินปนผล
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ มทุน
- ไม่มี –

2

สิง ทีส ง่ มาด้วย 2

(F53-4)

9. ตารางระยะเวลาการดําเนิ นการในกรณี ทีคณะกรรมการบริ ษทั มีมติ ให้เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิ มทุน
ลําดับ
ขันตอนการดํ
'
าเนิ นการ
1 วันประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที
  2/2561
วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ เพือ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
2
ประจําปี 2561 (Record Date)
3 วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
วันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีม สี ทิ ธิในการได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดง
4
สิทธิทจี ะซือ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง ที 5 (TCC-W5)
5

วัน เดือน ปี
6 มีนาคม 2561
21 มีนาคม 2561
25 เมษายน 2561
4 พฤษภาคม 2561
ภายใน 14 วันนับจากวันที
ทีป ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเพิม ทุน

จดทะเบียนเพิม ทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
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ลายมือชือ
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