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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 
 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
3/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. (“ท่ีประชุมคณะกรรมการ”) เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 
 
1. การเพิ่มทุน 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004,413 
บาท เปน 1,018,004,413 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 235,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหม 
 
2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 235,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 รายละเอียดการจัดสรรหุน 

การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:
ใหม) 

ราคาขายตอ
หุน 

(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

2.1.1 เพ่ือรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพ 

185,000,000 - - 
จะกําหนด       
ในภายหลัง 

ดูขอ 2.4 

2.1.2 เพ่ือเสนอขายในคราว
เดียวกัน หรือหลายคราว
ใหแกนักลงทุนซึ่งเปนบุคคล
ในวงจํากัด (private 
placement) 
 

50,000,000 - จะกําหนด    
ในภายหลัง 

จะกําหนด       
ในภายหลัง 

 

 
2.2 นโยบายของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเศษหุน  

 
-ไมมี- 
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2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 
 
-ไมมี- 
 

2.4 ในกรณีที่จํานวนหุนที่สํารองไวมีจํานวนเกินกวาจํานวนหุนที่ตองใชรองรับหุนกูแปลงสภาพ ไมวาจะดวยเหตุผล
ใด  บริษัทฯ อาจทําการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนสวนที่เกินดังกลาว ในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ทั้งน้ี รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) จะกําหนดขึ้นในภายหลัง 

 
3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554* เวลา 14.00 
น. ณ หองเดอะอโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เปนกําหนดวันให
สิทธิผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือ
หุน และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 
 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถามี) 
  

บริษัทฯ ตองดําเนินการขออนุญาตในการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
 
5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินท่ีไดจากการเพิ่มทุน 

 
วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือยืดอายุหน้ีของบริษัทฯ และสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะกลาง
ของบริษัทฯ อันจะนํามาซึ่งความม่ันใจวาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีความสมดุลยระหวางภาระหน้ี 
สวนของผูถือหุน และภาระผูกพันอันเกิดจากการลงทุนตางๆ  
 

6. ประโยชนท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการเพ่ิมทุน 
 

6.1 เพ่ือยืดอายุเฉล่ียของหน้ีของบริษัทฯ โดยอาศัยแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํ่า 
6.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเขาซื้อทรัพยสินและกิจการตางๆ    

 
7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน 

 
ผูถือหุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุนที่เพ่ิมขึ้น โดย
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได แตไมรวมกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ และปจจัยอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
 
ในกรณีที่มีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญที่สํารองไวทั้งจํานวน  
บริษัทฯ คาดวา  
 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) จะไมเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเปนอัตราที่นอยมาก 

เน่ืองจากราคาใชสิทธิแปลงสภาพหุนที่กําหนดจะสูงกวาราคาตลาดปจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 
 ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน และสวนแบงกําไร (control dilution) จะลดลงไม

เกินรอยละ 21 เมื่อคํานวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณไวเบื้องตน 
 
9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
 

9.1 กําหนดวันที่ใหผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 ธันวาคม 
2553 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 

9.2 การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554* เวลา 14.00 น. 
9.3 บริษัทฯ จะตองดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่

ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องดังกลาว 
9.4 บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับการออกและเสนอ

ขายหุนกูแปลงสภาพโดยทันที หลังจากที่ผูถือหุนอนุมัติ 
 
 
หมายเหตุ * ตามท่ีบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 
2554 เวลา 14.00 น. น้ัน เน่ืองจากมีผูถือหุนและผูรับฉันทะมาเขารวมประชุมจํานวน 942 ราย ถือหุนรวมกันจํานวน 
180,407,156 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.48 ซึ่งนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ จึง
ทําใหไมครบองคประชุมตามขอบังคับขอ 35 ของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไดประชุมในวันเดียวกันจึงไดมีมติเปนเอกฉันทใหเรียกและกําหนดวันประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) เปนวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ สถานท่ีเดิม กลาวคือ 
หองเดอะ อโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา เลขท่ี 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 


