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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 4 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 
การออกหลกัทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

ขา้พเจา้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2556 เม่ือซ่ึงประชุม
วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ระหวา่งเวลา 14.30 น. ถึง 17.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยออกหุน้

สามญัจาํนวน 424,802,647 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 424,802,647 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 
การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 424,802,647 1.00 บาท  424,802,647 
          การใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

  
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

2.1 แบบกาํหนดวตัถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  
จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 

 
อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วนั เวลา จองซ้ือ และ
ชําระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2.1.1 ผูถื้อหุน้เดิม 283,201,765 โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ 1 และ 2 

14.00 21-28 กมุภาพนัธ์ 
2556 

โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1 
และ 2 

2.1.2 ประชาชน - - - - - 
2.1.3 บุคคลใน
วงจาํกดั (private 
placement) 

จาํนวนท่ีเหลือ
จากการจดัสรร
ตาม 2.1.1 

- โปรดดูหมายเหตุ
ขอ้ 3 

 

โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 3 

โปรดดูหมายเหตุ ขอ้ 3 

2.1.4 เพ่ือรองรับ 
ใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

141,600,882 โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ 1 และ 2 

0.00 21-28 กมุภาพนัธ์ 
2556 

โปรดดูหมายเหตุ ขอ้ 4 

หมายเหตุ 
(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใน
ราคาหุ้นละ14 บาท เศษของหุ้นให้ปัดท้ิง ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดง
สิทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

อน่ึง ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือทั้งหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตามสดัส่วน โดยไม่สามารถ
เลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ไม่วา่จะเป็นการจองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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(2) ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้โดยแสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้
สามญัเพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บ
การจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 
และการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้และอยูภ่ายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑข์อ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่าง
ดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยู่ในบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 
(3) ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่
บุคคลในวงจาํกดั ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด") ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 
28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  ทั้งน้ีราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจาํกัดน้ีจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีสจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือ
การพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ("ประกาศสจ. 39/2551") อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะ
ไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนนอกจากน้ี การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัหมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจง
ตามการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้น ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และผูท่ี้ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 
(4) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จาํนวนไม่เกิน  141,600,882 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โท
รีเซน ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 

2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้คงเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง 

2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลกัทรัพย์ 
จํานวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนชําระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 
เพ่ือรองรับการแปลงสภาพ/     
ใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิในการ     
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้  ..................... ..................... .................................................. 
ประชาชน หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 
บุคคลในวงจาํกดั หุน้สามญั ..................... ..................... .................................................. 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................... ..................... .................................................. 

1/  ร้อยละต่อทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนมีมติใหมี้การเพ่ิมทุนแบบ General Mandate  

3. กาํหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
กาํหนดวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์

ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขมุวทิ ซอย 22 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยโดย 
 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี........................... จนกวา่

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม 
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2556 (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้) 
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี         
4.1 บริษทัฯ จะดาํเนินการยืน่ขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์
4.2 บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย เพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

ถึงแมว้า่สภาวะการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุนในระดบัโลก ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจโลกท่ีซบ
เซามาอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลกระทบในทางลบกบัหลายภาคธุรกิจท่ีเราไดเ้ขา้ไปลงทุน ยกตวัอยา่งเช่น บริษทัท่ีทาํธุรกิจเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกองหลายแห่งในวนัน้ี ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางการเงิน และกาํลงัเขา้สู่กระบวนการปรับโครงสร้าง
บริษทั อยา่งไรกดี็ TTA กลบัมองเห็นความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในธุรกิจหลกัท่ีเป็น วฎัจกัรของ
เรา 

 
ปัจจุบนั ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้กองไดป้รับลดลงมามากจากเม่ือสองปีท่ีผา่นมา และคาดวา่น่าจะลดตํ่าลงไปอีก

จนถึงจุดตํ่าสุดในปี 2556 ก่อนท่ีจะค่อยๆ ทยอยปรับตวักลบัข้ึนมาตามการฟ้ืนตวัของค่าระวางเรือและเศรษฐกิจโลก 
นอกจากนั้น ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ียงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัสูง และการลงทุนในการสาํรวจ-ผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ยงัส่งผลใหอุ้ปสงคข์องธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ทั้งในระดบันํ้าต้ืนและนํ้า
ลึกในภมิูภาคน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย    

 
ดงันั้น บริษทัฯ วางแผนท่ีจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ี มาลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัให้

แขง็แกร่ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษทั  ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่บริษทัฯ ในการลงทุนซ้ือ
เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและโอกาสในการลงทุนอ่ืนในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลบริษทัมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีตํ่า
กวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนอนัจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืเม่ือเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัอีกคร้ัง 

 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ฐานเงินลงทุนท่ีใหญ่ข้ึนจะช่วยเสริมความแขง็แกร่งของสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมิใช่เพียงแค่ประโยชน์ใน
การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกใหก้บับริษทัฯ เท่านั้น แต่ยงันาํมาซ่ึงโอกาสของพฒันาการคร้ังสาํคญัของบริษทั
ฯ ในการสร้างกาํไรและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาวดว้ยการมีตน้ทุนการลงทุนท่ีตํ่ากวา่ 
 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ แต่

ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนกบัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดย
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
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7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานเร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไดรั้บการจด
ทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 

 
7.3 อ่ืน ๆ  

- ไม่มี - 
 

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
- ไม่มี - 

 
9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมมีตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ลาํดั
บ 

ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออก เสนอขาย และจดัสรรหุน้
เพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

24 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

9.2 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 (Record Date) 

7 มกราคม พ.ศ. 2556 

9.3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2556 

8 มกราคม พ.ศ. 2556 

9.4 วนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 30 มกราคม พ.ศ. 2556 
9.5 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญั

แสดงสิทธิ (Record Date) 
7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

9.6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

8  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

9.7 วนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้ และใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 – 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
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