วันที 4 พฤษภาคม 2561
เรื อง
เรี ยน

แจ้ งการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
ครัง( ที 2 (TCJ-W2)
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีทีประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น บริ ษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)ครัง( ที 20 เมือวันที 26
เมษายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ บริ ษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ครัง( ที 2
(TCJ-W2) จํานวน 43,880,212 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทีจองซื (อหุ้นสามัญของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อัตราการจัดสรรที 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในราคาการใช้ สทิ ธิ 10 บาทต่อหุ้นนัน(
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง( ที 21 ของบริ ษัทฯ เมือวันที 26 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลประจําปี
2561 ในอัตราหุ้นละ 0.225 บาท จ่ายจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมของบริ ษัทฯ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในวันที 25 พฤษภาคม 2561
โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผลดังนี (
1.จ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท สําหรับผู้ถือหุ้นเดิมทีชําระแล้ ว 103,525,811 หุ้น และรองรับ
ผู้ถือหุ้นสามัญทีเกิดจาก การใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที 30 มีนาคม 2561 จํานวน
31,530,490 หุ้น รวมจํานวนไม่เกิน 135,056,301 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงินจ่ายปั นผลไม่เกิน 3,376,408 บาท
2.จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวนรวมไม่เกิน 2,701,127 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) คิดเป็ น
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นสามัญทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (TCJ-W2) ในวันที 30 มีนาคม 2561 ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
( (นไม่เกิน
27,011,270 บาท ในกรณีทีหุ้นสามัญทีเกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ น เศษของหุ้นบริ ษัทจะจ่ายเงินสด
ให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ส่งผลต่อการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง( ที 2 (TCJ-W2) เนืองจากข้ อกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจะซื (อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ข้ อ 2 เงือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามทีระบุในข้ อ 2 (ง) ว่า “ เมือบริ ษัทฯ จ่าย
ปั นผลทังหมดหรื
(
อบางส่วนเป็ นหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท “
บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนแจ้ งราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ สําหรับ TCJ-W2 ตามสูตรการคํานวณ ข้ อ 2 (ง)
ของข้ อกําหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าทีของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริ ษัทฯ ครัง( ที 2 (TCJ-W2) เพือรักษาผลประโยชน์ ผลตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ไม่ให้ ด้อยไป
กว่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี (

ชือใบสําคัญแสดงสิทธิ

: .ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี (อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
ที.ซี.เจ เอเซีย จํากัด (มหาชน) ครัง( ที 2

ชือย่อ
: TCJ-W2
ราคาใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ
: 10 บาทต่อหุ้น
ราคาใช้ สทิ ธิใหม่หลังการปรับสิทธิ
: 9.804 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้ สทิ ธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการปรับสิทธิ : 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิตอ่ 1.02 หุ้นสามัญ
วันทีมีผลบังคับ
: วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ (นเครื องหมาย XD
(วันที 7 พฤษภาคม 2561)

จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายทรงวุฒิ ไกรภัสสร์ พงษ์ )
ประธานกรรมการบริ หาร

