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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 :  

สรุปรายละเอียดโครงการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 1(TSR-W1) โดยไม่คดิมูลค่า 

ประเภทหลกัทรัพยท์ี่เสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ของ บริษทั  เธียรสุรัตน์จ  ากดั(มหาชน)คร้ังท่ี 1(“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ” หรือ "TSR-W1") 

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบุช่ือผูถ้ือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 200,666,667หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรเพื่อ

รองรับการใชสิ้ทธิ 

ไม่เกิน 200,666,667 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ภายหลงัจากการจ่ายหุน้ปันผลแลว้ 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย 

วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีมีเศษใหปั้ดท้ิง 

ทั้ งน้ี มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้ก  าหนดวันก าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และวันรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซ่ึงจะก าหนด
ภายหลงัจากที่บริษทัไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และ
บริษทัไดจ่้ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัแลว้  

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จะประกาศในภายหลงั 

อตัราการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 2 บาทต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการออกและเสนอ

ขาย 

เสนอขายให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัออก

และเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิ และบริษทัไดจ่้ายหุน้ปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัแลว้ โดยจะ

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือ บุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้

อ  านาจในการด าเนินการพิจารณาจดัสรรและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่อไป 
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อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ วนัท าการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงหากวัน

ก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัใชสิ้ทธิใน

แต่ละคร้ัง 

ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน

การใชสิ้ทธิ 

ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงใน

การสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ในวนัท าการของบริษัท ภายใน

ระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก  าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง ยกเวน้ระยะเวลาแจง้ความจ านงใน

การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย ซ่ึงผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิภายใน 15 วนัก่อน

วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง

สิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัที่เกิด

จากการใชสิ้ทธิ 

บริษทัจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ บริษทัจะด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดง

สิทธิหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ือใบส าคญัแสดง

สิทธิ ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการ
แบ่งแยกหุน้ 

2. เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่ค  านวณได้
ตามวิธีการท่ีใชร้าคาตลาด ในขณะเสนอขายหุน้นั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้น
นั้น และเป็นวิธีการค านวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

3. เม่ือบริษทัฯ เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยก าหนดราคาหรือ
ค านวณราคาของหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวต ่า
กว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่ค  านวณตามวิธีที่ใชร้าคาตลาด ในขณะเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญั
แสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการค านวณตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ก  าหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
5. เม่ือบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน ซ่ึงเกินกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้

ของบริษทั 
6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท  าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู ้ถือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บเม่ือมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
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เหตุในการตอ้งออกหุน้ใหม่

เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงการใชสิ้ทธิ 

เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามที่ก  าหนดไว้
ในขอ้ก  าหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก  าหนดไว้
ในขอ้ 11(4)(ข)ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.34/2551เร่ือง การขออนุญาตและการขอ
อนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เง่ือนไขอื่น ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลที่ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจ
ในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง  
ราคาและอัตราการใชสิ้ทธิ การจัดสรร และวนัออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนมี
อ  านาจในการก าหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ 
และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมทั้งด  าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เกี่ยวเน่ืองกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่น 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ เน่ืองจากเป็นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ดงันั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ อยา่งไรกต็าม หากมีการใชสิ้ทธิ

ซ้ือหุน้ครบถว้น ตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลท่ีไม่ใช่ผูถ้ือหุ้นเดิมทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อผู ้

ถือหุน้ (Dilution effect) ดงัน้ี 

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control dilution) 

หากมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดิม

ทั้งจ านวน จะท าให้สัดส่วนการถือหุน้ของผูถ้ือหุน้เดิมลดลงเท่ากบัร้อยละ 33.33 โดยมีสูตร

การค านวณดงัน้ี 

Control dilution =  จ านวนหุน้รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี 

   (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้+จ านวนหุน้ที่รองรับท่ีออกในคร้ังน้ี) 

33.33%            =             200,666,667 

                          (401,333,333+200,666,667) 

2. การลดลงของราคาหุน้ (Price dilution) 

ผูถ้ือหุน้เดิมจะไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน้ 

เน่ืองจากผูถ้ือหุ้นเดิมไม่ใชสิ้ทธิ และมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูถ้ือหุ้นเดิมใชสิ้ทธิตาม ใบส าคญั

แสดงสิทธิ TSR-W1 ทั้งจ านวน จะท าให้เกิดราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ี 2 บาทต่อหุ้น ต ่า

กว่าราคาตลาดก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษทัมีมติ ซ่ึงเท่ากับ 10.02 บาทต่อหุ้น โดยราคา

ตลาดก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ ค  านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของ
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หุน้ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมของคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 

เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซ่ึงมีมติพิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (ระหว่างวนัที่ 18 -26 กุมภาพนัธ์ 2558) โดยมีสูตรค านวณดงัน้ี 

Price dilution          =      (ราคาตลาด   -   ราคาหลงัการเสนอขาย) 

                                                                    ราคาตลาด 

        ทั้งน้ี ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = {(ราคาตลาดxจ านวนหุน้ช าระแลว้) +                 

                        (ราคาการใชสิ้ทธิxจ านวนหุน้รองรับTSR-W1)} / (จ านวนหุน้ช าระ 

                          แลว้+จ านวนหุน้รองรับ TSR-W1) 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = (10.02 x401,333,333+2x200,666,667) 

                                                                  (401,333,333+200,666,667) 

                                               =  7.35       

              Price dilution               =     (10.02 -7.35)/10.02 

                                               =     26.68% 

วตัถุประสงคข์องการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1. เพื่อรองรับการขยายกิจการ 

2. เพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ และส ารองเพื่อใชเ้ป็นเงินลงทุน

ในอนาคต 

ประโยชน์ที่บริษทัจะพึงไดรั้บ

จากการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใน

คร้ังน้ี 

1. การขยายธุรกิจ และการลงทุน 

2. การปรับโครงสร้างทุนของบริษทัฯ ใหแ้ขง็แกร่งยิ่งข้ึน 

 

ประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ที่จะ

ไดรั้บจากการเพิ่มทุนในคร้ังน้ี 

ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าของหลกัทรัพย ์

 


