








ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

1 
 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
      ข้าพเจ้า บริษัท ตงฮ้ัว โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 
1/2565 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปน้ี 
1. การลดทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,286,699,754  บาท เป็น 
965,035,922 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 321,663,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ซ่ึงเป็นหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ รุ่นท่ี 2 (TH-
W2) ท่ีสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2563 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน
ท่ีกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกําหนดไว้ในการท่ีจะดําเนินการเพิ่มทุนต่อไป 
2. การเพ่ิมทุน 
        ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 965,035,922 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทเป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จํานวน 1,206,294,903  บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 241,258,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 241,258,981 บาท 
3. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน   241,258,981 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ  1.00 บาท รวมเป็นเงิน  241,258,981 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
        3.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแ้ก ่ จํานวนหุ้น
โดยประมาณ 

อัตราส่วน 
 

ราคาขายต่อ
หุ้น (บาท) 

วันเวลาจอง
ซื้อและชําระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออก
ใหแ้กผู่้ถอืหุ้นเดิม (TH-W3) 

241,258,981 4 หุ้นสามัญเดิม : 1 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เศษของหุ้นให้ตัดท้ิง 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 
TH-W3 ไม่
คิดมูลค่า 
มีราคาใช้
สิทธิเท่ากับ
ราคา 1.00 

บาท 

 ดูหมายเหตุ 
1 
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หมายเหตุ : 
1. กําหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 3  

ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565   
ท้ังน้ีมอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ มอบหมาย

เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอํานาจ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ วันครบกําหนด วันใช้สิทธิ
และหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและหรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลกัฐานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุน้
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.2  จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียังมิได้จัดสรร 
                 - ไม่มี - 
4.  กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 กําหนดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2565 ในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ สมาคมตั้ง
ตระกูล 270 ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกําหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565     
5.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต 
      ไม่มี  
6.  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 
       6.1    เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (TH-W3)  
      6.2    เพื่อนําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึง
สํารองเพื่อการลงทุนในอนาคตและหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร     
7.  ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1     บริษัทจะมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงขึ้น   
 7.2     บริษัทสามารถขยายการดําเนินธุรกิจได้มากขึ้น       
8.  ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 8.1      การท่ีบริษัทมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเข้มแข็งขึ้นจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุน้ของบริษัทในอนาคต 
 8.2      สร้างผลกําไรจากการดําเนินการและผู้ถอืหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล 
9. รายละเอยีดอื่นใดท่ีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
     รายละเอียดของการออกและเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น คร้ังท่ี 3 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
10.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน   
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 การดําเนินการ                      กําหนดการ 
 10.1   วันประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2565             วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 10.2   วันกําหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วม        วันท่ี 14 มีนาคม 2565   
                        ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น (Record Date)       
 10.3   วันประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจําปี 2565              วันท่ี 26 เมษายน 2565 
 10.4   วันกําหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร  วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565   
                        ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 3   
  
       
           
   บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถ้วนทุกประการ 
   
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                          นายพงษ์ศักด์ิ ชาเจียมเจน 
                                                                 กรรมการผู้อํานวยการ 
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รายละเอยีดเบ้ืองต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธทิี่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TH-W3) 
1.รายละเอียดเบ้ืองต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แกผู่้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (TH-W3) 

ประเภทหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ ของ บรษิัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
รุ่นที่ 3 สําหรับผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 3 ” หรอื "TH-W3") 

ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : ระบุชื่อผู้ถือ และเปล่ียนมือได ้

จํานวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 241,258,981 หน่วย  

จํานวนหุ้นทีอ่อกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

: 241,258,981  หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

ลักษณะการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบรษิัทที่มีรายช่ือปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นใน
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิทธิ ในกรณทีีม่ีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง 

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงใน
ภายหลังตามเงือ่นไขการปรับสิทธ)ิ 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 1.00  บาท ต่อ  1  หุ้นสามัญ  (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธ)ิ  

วันออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิ

 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ในกรณนีี้ เป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น ถือว่าไดร้ับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และให้บริษทั
ที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ซึ่งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขทีก่าํหนดไว้ใน หมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 34/2551เรื่อง   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับ 
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2551 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ปีนับแต่วันทีอ่อกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษทัจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ระยะเวลาใช้สิทธิ : ทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม ของแต่ละปี

ตลอดอายใุบสําคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายคือวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งหากวนักําหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษทัฯ ให้เล่ือน
เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนวันใชสิ้ทธิแต่ละครั้ง 
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ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธ ิ

 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ TH-W3 ที่ประสงค์จะใช้
สิทธิในการซ้ือหุน้สามัญของบรษิัทฯจะต้องแจง้ความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
ของบริษทัฯ ในระหว่างเวลา 9:00น. ถงึ 15:30 น. ในทุกวันทําการของบรษิทัฯ 
ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวนักําหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ยกเว้นระยะเวลา
แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถอืใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 
สามารถแจ้งความจํานงใช้ใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนกําหนดการใช้สิทธคิรั้ง
สุดท้าย 

เงินที่คาดว่าจะได้รับ : 241.26 ล้านบาท(หากมีการใชสิ้ทธิซื้อหุ้นสามัญของบรษิัทฯ เต็มจํานวน) 
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : บริษทัจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

: บริษทัจะนําหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ : บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด  

เงื่อนไขอื่นๆ  ทั้งน้ีมอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการ มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด แก้ไขเพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ วันครบกําหนด วันใช้สิทธิและหรือ อัตราการใช้สิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิและหรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่น
เอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  
 
 
 
 
 

: เน่ืองจากบริษัทฯ มีมติให้ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ดังนี้ 
(1) ให้ออกและเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่น

ที่ 3 จํานวน 241,258,981 หน่วย  เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 
หุ้นสามัญเดิมได้ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 
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เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิ
และราคาใช้สิทธิ 

จํานวน  1 หน่วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1.00 บาทต่อ
หน่วย 

 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะขึ้นอยู่กับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้
สิทธิในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิทั้งจํานวนจะมีผลกระทบดังนี้ 
1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  
 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด และ TH-W3 ถูกแปลง
สภาพทั้งหมดโดยบุคคลอื่น ไม่เกินร้อยละ 20.00 
 1.2 กรณีไม่มีการจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน และ TH-W3 ถูกแปลงสภาพ
ทั้งหมดโดยบุคคลอื่น ไม่เกินร้อยละ 20 
2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ 20 
3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
 จากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุน้บริษทัฯ ในตลาดหลักทรพัย์
รวม 15 (สิบห้า) วันทําการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ 2.90 บาทต่อหุ้น (ในราคาที่ตราไว้ 1 บาท) การ
จัดสรรหุ้นในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อราคาหุ้นทําให้ราคาหุ้นลดลงประมาณไม่เกิน
ร้อยละ 13.11  ร้อยละ คํานวณตามสูตรดังนี้ 
Price Dilution = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	 	ราคาตลาดหลังเสนอขาย 	
                                               	ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที่ 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 15 วันทําการ 
(จาก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565) 
= 2.90 บาทต่อหุ้น (ในราคาที่ตราไว้ 1 บาท) และจะมีการปรับเป็น 2.523 
บาทหลัง XR ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
= ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ xจํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งน้ี))  
         (จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) 

= 2.523 บาทต่อหุ้น (ในราคาที่ตราไว้ 1 บาท)  
ราคาที่เสนอขาย = 0.00 บาทต่อหุ้น 
บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์แสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจาก

การรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น 
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2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาหุ้นที่คํานวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะเสนอขายหุ้นนั้น
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคํานวณ
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิ  

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ 
โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ํากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่
คํานวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาด ในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคํานวณตามที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อกําหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ
หุ้น 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 

ทั้งนี้มอบอํานาจให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ 
มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด แก้ไขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียด 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมท้ังมีอํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที่เก่ียวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ วันครบกําหนด วันใช้สิทธิและหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิและ
หรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการให้ข้อมูล การย่ืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3 (TH-W3) 

  
 
 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 เร่ืองรายการในหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์บริษัท ตงฮ้ัว โฮลดิ้ง จํากัด(มหาชน)(“บริษัทฯ”) จึง
ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นพิจารณารายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. รายละเอยีดของการเสนอขาย  
 บริษัทฯ จะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก  965,035,922 บาท เป็น 1,206,294,903 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 241,258,981 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตงฮั้ว โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 3 (TH-W3) ซ่ึงจัดสรรให้แกผู่้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสดัส่วนการถือหุ้น  โดยไม่คิดมูลค่า (ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า “ใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3”) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3จํานวน 1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 มีอายุ 3 ปี
นับจากวันท่ีออกเสนอขาย  
 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือประธานกรรมการเป็นผู้อํานาจในการกําหนดและแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมและเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงวันออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ และวันครบกําหนด ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแห่ง
การออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาและหรือวันในการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิธิของใบสาํคัญ
แสดงสิทธิ  TH-W3 ตามท่ีเห็นสมควร ภายใตก้ฎระเบียบและประกาศข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
TH-W3 รวมถึงการนําหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเกิดจาการใชส้ิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตยื่นเอกสารต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนปรากฎตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 (TH-W3) ท่ีออกและเสนอขายให้แกผู่้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน   
 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 โดยบริษัทฯ จะ
นําเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสํารองเพื่อการลงทุนใน
อนาคตและหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร  
3. ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบต่อผถื้อหุ้นท่ีเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  
 รายละเอียดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3(TH-W3) ท่ีออกและจัดสรรให้แกผู่้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) ข้อ 2. ผลกระทบท่ีมีต่อผู้
ถือหุ้น (Dilution Effect)จากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในคร้ังน้ี 
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4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุน  
 (1) เหตุผลและความจําเป็นของการเพ่ิมทุน  
 การเพิ่มทุนในคร้ังน้ีจะช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน รวมถึงช่วยเสริมสภาพคล่อง ทางการเงิน
ของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ิมเติมสําหรับใช้หมุนเวียนในการดําเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อดํารงอัตราส่วนทาง
การเงินให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ตลอดจน เสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินในระยะยาวซ่ึงจะส่งผลดีต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนคร้ังน้ีได้ จะทําให้บริษัทฯ มีภาระการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนและมี ต้นทุนทาง
การเงินสูงขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคลอ่ง ความสอดคล้องเหมาะสมของการได้มาและใช้ไปของ เงินทุน รวมท้ังผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ  
 (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น  
 หากผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เตม็จํานวน จะทําให้บริษัทฯ ได้รับเงิน
ประมาณ 241.26 ล้านบาท ซ่ึงเพียงพอสําหรับบริษัทฯ ท่ีจะนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสร้าง รายได้ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในคร้ังน้ีได้ตามแผนการใช้เงินท่ีกําหนดไว้  
 (3) ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ี จะ
ดําเนินการ รวมท้ังความเพียงพอของแหล่งเงินทุน  
 การเพิ่มทุนในคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เน่ืองจากบริษัทฯ เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ TH-W3 
ตามความต้องการใช้เงินในอนาคต โดยบริษัทฯจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท 
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ท้ังน้ี จํานวนเงินท่ีบริษัทฯคาดว่าจะได้รับจากการใช้ สิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนคร้ังน้ี  
 (4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผล การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ   
 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ TH-W3 โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น จะทําให้บริษัทมีสภาพคล่องสงูขึ้นและมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลดีต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในด้านการสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง การเพิ่มโอกาสการหารายได้ ซ่ึงจะทําให้
บริษัทฯเติบโตได้อย่างม่ันคงในระยะยาว  
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4. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุน  
 คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการได้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยส์ุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุนคร้ังน้ีแล้ว อย่างไรก็ดี หากกรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท
ฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
น้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดย มิชอบ ผู้ถือหุน้สามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535(และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
 
 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ  
 
 
  ลายมือชือ่     กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  
     (นายสมนกึ กยาวัฒนกิจ) 
 
 
  ลายมือชือ่     กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท  
     (นายพงษ์ศักด์ิ ชาเจียมเจน) 
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