
1 
 

สรุปสาระส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั 
ของบริษทั ทีทีซีแอล จ ากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1 (TTCL-W1)  
ที่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 

ผู้ออก บริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) 

ช่ือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั ทีทีซีแอล จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 1 (TTCL-
W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1”) 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 112,000,000 หน่วย 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้

วธีิการจดัสรร ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ  ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอตัรำกำรจดัสรรท่ี หุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดย
บริษทัฯ จะออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรำยช่ือใน
วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ TTCL-W1 (Record 
Date) ในวนัท่ี 11พฤษภำคม 2561  

ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรำยท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ หำกเกิด
เศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรแลว้ ใหปั้ดเศษนั้นท้ิง  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0.00 บำท (ไม่คิดมลูค่ำ) 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำร
ใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 18 บำท ต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ  

วนัออกใบส าคัญแสดงสิทธิ วนัออกใบส ำคญัแสดงสิทธิจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั หรือคณะกรรมกำรบริหำร 
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัหรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย  แต่ทั้งน้ี ไม่เกิน    
1 ปี นบัจำกไดรั้บมติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ  

3 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ   
บริษทัฯ จะไม่ขยำยอำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิไดใ้นวนัท ำกำรสุดทำ้ยของทุกไตรมำสท่ี 2 และไตรมำสท่ี 4 (กล่ำวคือ วนัท ำกำร
สุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน และธนัวำคม) (“วันก าหนดการใช้สิทธิ”)  โดยวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิคร้ังแรก คือ วนัท่ี 29 มิถุนำยน 2562 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิใดๆ 
สำมำรถสะสมเพ่ือน ำไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆไปไดต้ลอดอำยุของ

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่12 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส ำคญัแสดง
สิทธิใดๆ ท่ีไม่ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและส้ินผลไป 

โดยวนัสุดทำ้ยของกำรใช้สิทธิจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับแต่
วนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ทั้งน้ี หำกวนัก ำหนดใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้
เ ล่ือนวันก ำหนดใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ท่ีตรงกับวันหยุดท ำกำรของ 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนหนำ้วนัก ำหนดใชสิ้ทธิ 

ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนจะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ ภำยในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร ก่อนวนั
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้
แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิไม่น้อยกว่ำ 15 ว ันท ำกำรก่อนวันก ำหนดใช้สิทธิ 
คร้ังสุดทำ้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการ
แจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรร
ไว้เพือ่รองรับ 

ไม่เกิน112,000,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท หรือเท่ำกบัร้อยละ 20 ของจ ำนวน
หุน้สำมญัท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษทั 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนของใบส ำคญัแสดงสิทธิแทน 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน  
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่
เกดิจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำหุ้นสำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1. กำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)  

หำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งหมด และผูใ้ช้สิทธิไม่ใช่ 
ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ จะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงเท่ำกับ 
ร้อยละ 16.67 เม่ือเทียบกับสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ โดยค ำนวณจำกสูตรดงัต่อไปน้ี 
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Control Dilution =  จ ำนวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี/ (จ ำนวนหุน้ paid-up + 
จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 

= 112,000,000 / (560,000,000+ 112,000,000) = ร้อยละ 16.67  

2. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้บริษทั (Price Dilution) 

กำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ีไม่มีผลกระทบต่อรำคำหุ้น (Price Dilution) 
เน่ืองจำกรำคำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 18.00 บำทต่อหุ้น ซ่ึงสูงกว่ำ
รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย โดยรำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำยเท่ำกบั 8.53 บำทต่อหุน้ 
ซ่ึงเป็นรำคำหุ้นถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ท่ีท ำกำรซ้ือขำย 
ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั (ระหวำ่งวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 ถึงวนัท่ี 13 มีนำคม 2561)  

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของก ำไร (Earnings per Share Dilution) 

หำกมีกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทั้ งหมด บริษัทจะได้รับ
ผลกระทบดำ้นส่วนแบ่งก ำไร ประมำณร้อยละ 16.67 โดยค ำนวณจำกจ ำนวนหุน้รองรับ
ท่ีออกในคร้ังน้ี หำรดว้ยผลบวกของ จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
กบั จ ำนวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี  

Earnings per Share Dilution = 1- (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด)/ (จ ำนวนหุน้ท่ีช ำระ
แลว้ทั้งหมด + จ ำนวนหุน้รองรับท่ีเสนอขำยคร้ังน้ี) 

= 1 – (560,000,000/ (560,000,000 + 112,000,000)) = ร้อยละ 16.67 

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพือ่
รองรับการเปลีย่นแปลง
การใช้สิทธิ 

เม่ือมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ /หรืออัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไข 
ในกำรปรับสิทธิตำมท่ีจะระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสิทธิและผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ TTCL-W1 ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดไวใ้น
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

การปรับสิทธิใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและ/หรืออตัรำกำรใช้สิทธิ เม่ือเกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัของบริษทัฯ อนัเป็นผลมำจำก
กำรรวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้  

(ข) เม่ือบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นสำมญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป 
และ/หรือบุคคลในวงจ ำกดัในรำคำสุทธิต่อหุน้ของหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ค ำนวณได้
ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อหุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

(ค) เม่ือบริษัทฯ เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม และ/หรือ
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ประชำชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ำกัด โดยท่ีหลกัทรัพยน์ั้นให้สิทธิท่ีจะ
แปลงสภำพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสำมัญ หรือให้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมญั (เช่น หุ้นกู้
แปลงสภำพ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั) โดยท่ีรำคำสุทธิต่อหุน้ของ
หุน้สำมญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิดงักล่ำวต ่ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคำตลำดต่อ
หุน้ของหุน้สำมญัของบริษทัฯ  

(ง) เม่ือบริษัทฯ จ่ำยปันผลทั้ งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นสำมัญให้แก่ผูถื้อหุ้นของ  
บริษทัฯ  

(จ) เม่ือบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวำ่ท่ีก ำหนดในขอ้ก ำหนดสิทธิ 

 (ฉ) ในกรณีท่ี มี เหตุกำรณ์ใดๆ อันท ำให้ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อนัพึงได ้โดยท่ีเหตุกำรณ์ใดๆ นั้นไม่ได้ก ำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) 
บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะพิจำรณำเพ่ือก ำหนดกำรเปล่ียนแปลงรำคำกำรใชสิ้ทธิ และ/หรือ 
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจ ำนวนหน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำ 
กำรใชสิ้ทธิ) อยำ่งเป็นธรรม  

ทั้งน้ี มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรหรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำร
หรือคณะกรรมกำรบริหำรมอบหมำย เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดเง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในกำรปรับหรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำใชสิ้ทธิ 

 
 


