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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
จาก 818,684,422 บาท เปน 933,052,865 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 

 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
4/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 114,368,443 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
818,684,422 บาท เปน 933,052,865 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 114,368,443 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท รวม 114,368,443 บาท 

ปจจุบันบริษัทฯ มีหุนที่จําหนายไดแลว 643,684,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนทุนจดะเบียนชําระ
แลวทั้งสิ้น  643,684,422 บาท และมีหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 175,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพจํานวน 175,000,000 หุน 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 114,368,443 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
รวม 114,368,443 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รายละเอียดการจัดสรรหุน 

การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:
ใหม) 

ราคาขายตอ
หุน 

(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

1. จัดสรรเพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล 

64,368,443 10:1 1 - กําหนดรายชื่อ 
ผูถือหุนที่มีสิทธิ
รับเงินปนผล วันที่ 
6 กุมภาพันธ 2552 

เอกสารแนบ 4 
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การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:
ใหม) 

ราคาขายตอ
หุน 

(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

2. จัดสรรใหกับผูลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง
(private placement) 

50,000,000 - - ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของที่

ประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทใน
ภายหลัง 

ดูขอ 2.4 

2.2 ภายหลังการคํานวณอัตราสวนหุนปนผลใหกับผูถือหุนแตละราย หากผูถือหุนคนใดมีเศษหุน บริษัทฯ จะจายสวน
ที่เปนเศษหุนดวยเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 

-ไมมี- 

2.4 หุนสามัญที่ออกใหมตามขอ 2.1.2 ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกันใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (private placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด 
“ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 14.00 
น. ณ หองเดอะอโนมา แกรนด โรงแรม อโนมา กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เปนกําหนดวันให
สิทธิผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในการประชุมใหญสามัญประจําป        
ผูถือหุน และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี) 

 - ไมมี - 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินในสวนที่เพิ่มเติม 

5.1 วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ  

ก) เพื่อจายผลตอบแทนใหแกผูถือหุนในรูปของหุนปนผล 

ข) เพื่อรองรับการจัดสรรใหกับบุคคลในวงจํากัด (private placement) 
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5.2 การจัดสรรหุนเพิ่มทุนเปนหุนปนผล จะทําใหบริษัทฯ สามารถสํารองกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับ
ใชเพื่อการลงทุนในอนาคตและเพื่อรองรับความตองการใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

5.3 เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม และเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดจะนําไปใชในการ
 สนับสนุนและเพิ่มความแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะไดรับจากการเพิ่มทุน 

การจายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญที่ออกใหม ทําใหบริษัทฯ สามารถรักษาเงินไวและเพื่อเตรียมความพรอม
ในดานสถานะการเงินของบริษัทฯ เพื่อการบริหารกิจการในยามที่เศรษฐกิจถดถอย 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจายเงินปนผล  

บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการ
อาจจะทบทวนและแกไขเพิ่มเติมนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งตราว เพื่อเตรียมรับกับแผนงานใน
อนาคตของบริษัทฯ ความตองการในการลงทุน และปจจัยอื่น ๆ ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

7.2 สิทธิของผูถือหุน 

 ผูที่จองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้มีสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลเริ่มในงบการเงินป 2552 เปนตนไป 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

- ไมมี - 

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

9.1 กําหนดวันที่ใหผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 
และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2551  

9.2 การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 14.00 น. 

9.3 กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลและหุนปนผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 และกําหนดวันปด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 

9.4 บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกลาว 

9.5 กําหนดจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 


