
 
 
ที่ วฒ. ต. 009/2561 
 

วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 
 
เรื่อง   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับแก้ไข) ในเว็บไซตข์องบริษัท 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา 

จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 
ในวันศุกร์ที่  9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมาณทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซต์ ถนนพระราม 3 
กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinitythai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตั้งแต่เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น 

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า  บริษัทฯ ได้แก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาในเอกสารแนบ 1 ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (ฉบับแก้ไข) พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด
ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.trinitythai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตั้งแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชาญชัย กงทองลักษณ์) 
     กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

http://www.trinitythai.com/
http://www.trinitythai.com/
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สรุปรายละเอียดเบื �องต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญ 

ของ 

บริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จาํกัด (มหาชน) ครั�งที� 1 

ที�ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1”) 

ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามัญของบริษัท ทรีนีตี � วัฒนา จํากัด (มหาชน) ครั �งที� 1 
(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ ใบสาํคญัแสดงสทิธิชนิดระบชืุ�อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 

วัตถุประสงค์และความ
ความจาํเป็น 

เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และเป็นเงินลงทนุในบริษัทที�มีศกัยภาพ 

จาํนวนใบสาํคัญแสดง
สิทธิที�ออก 

ไมเ่กิน 98,747,730 หนว่ย 

จาํนวนหุ้นสามัญรองรับ
การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 98,747,730 หุ้น (ที�มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ซึ�งไมเ่กินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที�
ชําระแล้วทั �งหมดของบริษัทฯ จํานวน 197,495,416 หุ้น  

วันกาํหนดสิทธิ การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ในครั �งนี � เป็นการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที�มีชื�อปรากฏในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Record 
Date) ทั �งนี �การออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

วิธีการจัดสรร เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ในจํานวนไม่เกิน 98,747,730 หน่วย ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที�มีชื�อปรากฏในวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับใบสําคัญ
แสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัที� 19 มีนาคม 2561  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 

อัตราการใช้สทิธิของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 จํานวน 1 หนว่ย มีสิทธิซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯได้ 
1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ) 

ในกรณีที�มีเศษของหุ้ นสามัญหรือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 จากการคํานวณ  
(หากมี) ให้ปัดเศษนั �นทิ �ง 

ราคาการใช้สิทธิซื �อหุ้น
สามัญ 

5.00 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ) 

วันที�ออกใบสาํคัญแสดง
สิทธิ 

วนัที� 22 มีนาคม 2561 และ/หรือ วนัที�จะกําหนดโดยประธานกรรมการ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที�บริหาร และ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการของบริษัทฯ 

เอกสารแนบ 1 
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อัตราการจัดสรร 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 

ในการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที�จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-
W1 ดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการคํานวณตามอตัราสว่นการจัดสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ให้ปัดเศษหุ้นสว่นที�เหลอืทิ �งทั �งจํานวน 

ทั �งนี � ภายหลงัจากการคํานวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที�จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที�มีเศษใบสาํคญัแสดงสทิธิที�เหลอืจากการจดัสรรทั �งหมด บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิก
ใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นที�เหลือจํานวนดงักลา่ว ซึ�งจะทําให้คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิใน
จํานวนเทา่ที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั 

อายุของใบสาํคัญแสดง
สิทธิ  

3 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ กําหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวนัทําการสดุท้ายของเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน
และเดือนธันวาคม ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 โดยวนักําหนดการใช้
สทิธิครั �งแรก ตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือนมิถนุายน 2561 ซึ#งตรงกบัวนัที# 29 มิถนุายน 
2561 ใบสําคญัแสดงสิทธิที�เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพื�อนําไปใช้สิทธิได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครั �งต่อๆ ไปตลอดอายุของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ แตห่ากครบกําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิแล้วใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ใดๆ ที�ไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและสิ �นผลไป โดยครั �งสดุท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัที�
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 มีอายคุรบ 3 ปี หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัทําการของ
บริษัทฯ ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้สทิธิเป็นวนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว  

ระยะเวลาการแจ้งความ
จาํนงในการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-WY ซึ�งประสงค์ที�จะใช้สทิธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ 
ก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครั �ง ในกรณีที�วนักําหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการ
ของบริษัทฯ ให้เลื�อนวันกําหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวัน
กําหนดการใช้สิทธิครั �งดงักล่าว ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั �งสดุท้าย ให้
แสดงความจํานงในการใช้สทิธิในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครั �ง
สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจาํนงใน

การใช้สิทธิ 

เมื�อผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 แล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิการแจ้งความจํานงในการใช้สทิธิ
ดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

เงื�อนไขการปรับสิทธิ เมื�อมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเงื�อนไขในการปรับสิทธิ
ตามที�กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิและเงื�อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ซึ�งเป็น
เหตุการณ์ที�กําหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 
34/2551 เรื�อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นที�
ออกใหม่ และหุ้นที�ออกใหม่เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื�อมีการเปลี�ยนแปลง
มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้น (ข) เมื�อบริษัท
มีการเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ในราคาตํ�า (ค) เมื�อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใน
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ราคาตํ�าหรือมีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในราคาตํ�า (ง) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผล
ทั �งหมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นที�ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น (จ) เมื�อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ�ง
เกินกวา่อตัราที�ระบไุว้ในข้อกําหนดสทิธิ (ฉ) เมื�อมีกรณีอื�นใดในลกัษณะเดียวกบั (ก) ถึง (จ) 
ที�ทําให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที�ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 จะได้รับเมื�อมีการ
ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั �งนี � มอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ของบริษัท หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที�
บริหารเป็นผู้ พิจารณากําหนดเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการปรับหรือการ
เปลี�ยนแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

เงื�อนไขอื�นๆ ให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจ
ในการพิจารณาแก้ไขกําหนดวันกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้ นที�มีสิทธิซื �อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
TNITY-W1 ตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Record Date) (รวมทั �งที�มีการ
แก้ไขเพิ�มเติม) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที�มีต่อบริษัทเป็น
สาํคญั 

และเป็นผู้ พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง 

ผลกระทบที�มีต่อผู้ถอืหุ้น 1.   หุ้นสามญัที�ออกตามการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในครั �งนี � จะมีสิทธิและสภาพเท่า
เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที�ออกไปก่อนหน้านี �ทกุประการ 

2.   นอกจากหุ้นสามญัจํานวน 98,747,730 หุ้น (มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ที�ได้จดัสรรไว้
เพื�อรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 ครั �งที� 1 บริษัทฯ อาจจะต้องเพิ�มทนุขึ �นอีก
เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงในการใช้สทิธิ เมื�อเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุที�เกี�ยวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

3.  ผลกระทบที�มีตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบง่ออกเป็น 3 กรณี ดงันี � 

กรณีที� 1 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ทั �งจํานวน (TNITY-
W1) และกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานหรือที�ปรึกษา ที�ได้รับจดัสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ TNITY-WA มิได้ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธินี � ทั �งจํานวน 

กรณีที� 2 บคุคลอื�นที�มิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทฯ ทั �ง
จํานวน (TNITY-W1)  (ผู้ ถือหุ้นเดิมขายใบสําคญัสิทธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทั �งจํานวน) และกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานหรือที�ปรึกษา ที�ได้รับจัดสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิ TNITY-WA มิได้ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธินี � ทั �ง
จํานวน 

กรณีที� 3 ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิที�จะซื �อหุ้ นสามญัของบริษัทฯ ทั �งจํานวน (TNITY-
W1)  และกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานหรือที�ปรึกษา ที�ได้รับจดัสรรใบสําคญั
แสดงสทิธิ TNITY-WA ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธินี � ทั �งจํานวน 
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3.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที� 1: Control Dilution เทา่กบัศนูย์ 

กรณีที� 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี �  

สตูรการคํานวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo = จํานวนหุ้นสามญัที�มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษัทที�มีมติให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
ฯ TNITY-W1 เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2561 

Qw = จํานวนหุ้นสามญัใหมที่�เพิ�มขึ �นจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทั �งจํานวนซึ�งเทา่กบั 98,747,730 หุ้น 

ดงันั �น Control Dilution = 98,747,730 / (197,495,461 +98,747,730) 

= ไมเ่กินร้อยละ 33.33 

กรณีที� 3: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี �  

สตูรการคํานวณ 

Control Dilution = Qe / (Qo+Qw+Qe) 

Qo = จํานวนหุ้นสามญัที�มีอยู่เดิมเท่ากับ 197,495,461 หุ้น ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษัทที�มีมติให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ
ฯ TNITY-W1 เมื�อวนัที� 23 มกราคม 2561 

Qw = จํานวนหุ้นสามญัใหมที่�เพิ�มขึ �นจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทั �งจํานวนซึ�งเทา่กบั 98,747,730 หุ้น 

Qe = จํานวนหุ้นสามญัใหมที่�เพิ�มขึ �นจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที�เสนอขายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและที�ปรึกษา (TNITY-WA) 
ซึ�งเทา่กบั 30,000,000 หุ้น 

ดงันั �น Control Dilution = 30,000,000 / (197,495,461     
+98,747,730+30,000,000) 

= ไมเ่กินร้อยละ 9.20 

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution) 

กรณีที� 1 : 

สตูรการคํานวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 
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Po = 6.18 บาทตอ่หุ้น ซึ�งเป็นราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัทในช่วงเวลา 15 วนัทําการ (ตั �งแต่วนัที� 29 ธันวาคม 2560 – 22 
มกราคม 2561) 

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สทิธิของ TNITY-W1 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (6.18 x 197,495,461)+(5.0 x 98,747,730) / (197,495,461 + 
98,747,730) 

= 5.79 บาทตอ่หุ้น 

ดงันั �น Price Dilution = (6.18 – 5.79) / 6.18 = 6.36% 

กรณีที� 2 : 

สตูรการคํานวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.18 บาทตอ่หุ้น ซึ�งเป็นราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัทในช่วงเวลา 15 วนัทําการ (ตั �งแต่วนัที� 29 ธันวาคม 2560 – 22 
มกราคม 2561) 

Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สทิธิของ TNITY-W1 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (6.18 x 197,495,461)+(5.0 x 98,747,730) / (197,495,461 + 
98,747,730) 

= 5.79 บาทตอ่หุ้น 

ดงันั �น Price Dilution = (6.18 – 5.79) / 6.18 = 6.36% 

กรณีที� 3 : 

สตูรการคํานวณ : 

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย) / 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

สมมติฐาน กําหนดให้ราคาการใช้สทิธิ TNITY-WA เทา่กบั 5.9 บาท 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.18 บาทตอ่หุ้น ซึ�งเป็นราคาปิดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นสามญัของ
บริษัทในช่วงเวลา 15 วนัทําการ (ตั �งแต่วนัที� 29 ธันวาคม 2560 – 22 
มกราคม 2561) 
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Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ TNITY-W1 x Qw)+ (ราคาการใช้สิทธิ
ของ TNITY-WA x Qe)+  / (Qo+Qw+Qe)  

= (6.18 x 197,495,461)+(5.0 x 98,747,730)+(5.8*30,000,000) / 
(197,495,461 + 98,747,730+30,000,000) 

= 5.80 บาทตอ่หุ้น 

ดงันั �น Price Dilution = (6.18 – 5.80) / 6.18 = 6.20% 

3.3            การลดลงของสว่นแบง่กําไร (EPS Dilution) 

กรณี 1 : 

สตูรการคํานวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  กําไรสทุธิ/Qo =  33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695 

EPSn  =  กําไรสทุธิ/(Qo+Qw) 

 =  33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130 

        ดงันั �น EPS Dilution = (0.1695 – 0.1130) / 0.1695 = 33.33% 

กรณี 2 : 

สตูรการคํานวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  กําไรสทุธิ/Qo =  33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695 

EPSn  =  กําไรสทุธิ/(Qo+Qw) 

 =  33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730) = 0.1130 

        ดงันั �น EPS Dilution = (0.1695 – 0.1130) / 0.1695 = 33.33% 

กรณี 3 : 

สตูรการคํานวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  กําไรสทุธิ/Qo =  33,481,059 / 197,495,461 = 0.1695 

EPSn  =  กําไรสทุธิ/(Qo+Qw+Qe) 

 =  33,481,059 / (197,495,461 + 98,747,730 + 30,000,000) = 
0.1026 

       ดงันั �น EPS Dilution = (0.1695 – 0.1026) / 0.1695 = 39.46% 
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ตลาดรองของใบสาํคัญ
แสดงสทิธิฯ TNITY-W1 

บริษัทฯ จะยื�นคําขอนําใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที�เกดิจากการใช้สทิธิของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที�เกิดจากการใช้สิทธิในครั �งนี �เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นายทะเบียนของ
ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ  

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือผู้ ที�ได้รับการแต่งตั �งโดยชอบให้ทํา
หน้าที�เป็นนายทะเบียนของใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 แทน 
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เหตุผลและความจาํเป็นของการเพิ�มทุน 

เพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ที�จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น
การถือหุ้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และใช้ลงทนุในบริษัทที�มีศกัยภาพในอนาคต ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระที� 3 ข้างต้น โดยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาถึงแนวทางในการระดมทนุตา่งๆ อาทิ การเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุให้แก่บคุคลในวงจํากดั และ/หรือ การเสนอขายหุ้นเพิ�ม
ทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ/หรือ การกู้ยืม จึงมีความเห็นว่าการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิฯ TNITY-
W1 เป็นแนวทางในการระดมทนุที�ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไรหรือสทิธิออกเสยีงของผู้ ถือหุ้น (control dilution) ในกรณีที�ออก
และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมทกุรายของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น อีกทั �งบริษัทไม่สามารถที�จะอาศยัเพียงเงินกู้ยืมเพียงอย่าง
เดียว เนื�องจากอาจทําให้บริษัทต้องมีภาระหนี �สนิและภาระดอกเบี �ยจ่ายมากจนเกินไป ด้วยเหตนีุ � ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึง
มีความเห็นวา่การระดมทนุโดยการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นสว่น
หนึ�ง และการกู้ยืมอีกสว่นหนึ�ง สําหรับใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัทรองรับการเติบโตในอนาคตจะเป็นวิธีการระดมทนุที�มี
ความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที�ได้จากการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ 
ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจํานวนซึ�งเท่ากบัประมาณ 493 ล้านบาท หรือน้อยกว่า บริษัทจะนําเงินที�ได้รับ

จากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 เพื�อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท โดยที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงแผนการลงทนุ งบประมาณ ระยะเวลาการใช้เงินลงทนุ ตลอดจนเงินที�คาดวา่จะได้รับจากการระดมทนุในครั �งนี � เห็นวา่
มีความเป็นไปได้ที�บริษัทจะสามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์และเหตผุลตามที�ได้เสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิใน
วาระที� 3 ข้างต้น 

ความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงนิ รวมถงึความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน (กรณีแผนการใช้เงนิที�
ได้จากการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิฯ ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั �งหมด) 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิ�มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท รวมถึง
แหลง่ที�มาของเงินทนุที�เหมาะสม เพื�อรองรับการลงทนุของบริษัท โดยคํานงึถึงความสมดลุของอตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
(D/E ratio) ซึ�งการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในครั �งนี � จะ
ทําให้บริษัทสามารถระดมทนุและมีฐานทนุเพิ�มได้ประมาณ 493 ล้านบาท (บนสมมติฐานที�ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ TNITY-W1 ทั �งจํานวน) อีกทั �ง บริษัทยงัมีแผนการขยายการลงทนุ โดยการระดมทนุจากแหลง่เงินกู้ ด้วย  

ทั �งนี � ในกรณีที�ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตักิารออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ตามที�ได้เสนอให้
ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระที� 3 ข้างต้น แตบ่ริษัทไม่สามารถระดมทนุได้เป็นผลสําเร็จได้ทั �งจํานวน บริษัทยงัสามารถ
ระดมทนุเพิ�มเติมจากการกู้ยืมอีกสว่นหนึ�ง ดงันั �น แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้รับชําระค่าหุ้นสามญัเพิ�มทนุจากการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ทั �งจํานวนในทนัที บริษัทก็จะยงัคงมีเงินทนุเพียงพอตอ่การดําเนินงานของบริษัทตอ่ไป 

ผลกระทบที�คาดว่าจะเกดิขึ �นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเนื�องจากการเพิ�มทุนและการใช้เงนิตามแผน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ TNITY-W1 ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการ

ถือหุ้น ตามที�ได้เสนอให้ที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระที� 3 ข้างต้น เห็นว่าเมื�อบริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นสามญั
เพิ�มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-WY จะทําให้บริษัทมีส่วนของฐานทุนที�เพิ�มมากขึ �น และส่งผลให้มี
อตัราสว่นหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E ratio) ลดตํ�าลง ซึ�งจะสง่ผลดีตอ่บริษัททําให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและฐานะทางการเงินที�
ดีขึ �น และยงัช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหลง่เงินทนุจากการกู้ยืมได้เพิ�มมากขึ �น 
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 โดยในการนี � คณะกรรมการของบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความสจุริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื�องการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ และการเพิ�มทนุออกหุ้นเพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ฯ ทั �งในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นธรรม ตามหน้าที�ของคณะกรรมการของบริษัทที�พึงกระทําตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ ที�เกี�ยวข้องเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทั �งนี � คณะกรรมการของบริษัทจะร่วมกัน
รับผิดชอบตอ่บริษัท และผู้ ถือหุ้นในความเสยีหายใดๆ อนัเกิดขึ �นแก่บริษัท หากกรรมการกระทําการ หรือละเว้นกระทําการใดๆ อนั
เป็นการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนกฎเกณฑ์ใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทําการ หรือละ
เว้นกระทําการใดๆ อนัเป็นเหตใุห้กรรมการ หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้องกบักรรมการนั �นได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สทิธิในการเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการที�กระทําการ หรือละเว้นกระทําการใดๆ แทนบริษัทได้ด้วย 
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