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สิ่งที่สงมาดวย 3 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

 

 ขาพเจา บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

10/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 (ที่ประชุมคณะกรรมการ) เวลา 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 225,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 643,684,422 บาท เปน 868,684,422 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่

ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 225,000,000 บาท 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

2.1 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนจํานวน 225,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 

225,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รายละเอียดการจัดสรรหุน 

การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขายตอ
หุน 

(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

1. จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิ

แปลงสภาพตามหุนกูแปลง

สภาพ  

175,000,000 - - - ดูขอ 2.4 

2. จัดสรรใหกับผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง 

50,000,000 - ขึ้นอยูกับการ

พิจารณาของ

ที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริษัทใน

ภายหลัง 

ขึ้นอยูกับการ

พิจารณาของที่

ประชุม

คณะกรรมการ

บริษัทใน

ภายหลัง 

ดูขอ 2.5 

 

2.2 การดําเนินงานของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 

-ไมมี- 
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2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร 

-ไมมี- 

2.4 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่ขออนุมัติในวาระขางตน หรือมีการจองซื้อหุนกู

แปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่เสนอขาย ซึ่งจะมีผลทําใหหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวมีจํานวนเกินกวา

จํานวนหุนที่ตองใชรองรับหุนกูแปลงสภาพ ใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เกินดังกลาว (ซึ่งไมมีความจําเปนตอง

สํารองไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ) ดังกลาวเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการ

อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรและ

เสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาว กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. ที่

เกี่ยวของ 

2.5 หุนสามญัที่ออกใหมตามขอ 2.1.2 ใหจัดสรรเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลใน

วงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการ

อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอ

ขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณา

กําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะ อโนมา   

แกรนด โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการ

เขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุม      

ผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถามี) 

 บริษัทตองดําเนินการขออนุญาตออก และเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินในสวนที่เพ่ิมเติม 

5.1 วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คือ เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพตามหุนกูแปลงสภาพ ที่ออกโดย

บริษัท 

5.2 เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ และการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม ใหกับบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) จะนําไปใชเพื่อกิจการของบริษัท ดังนี้ 
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(1) เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูที่มีหลักประกันของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน 

(2) เพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายขนาดกองเรือบรรทุกสินคาและกิจการของบริษัท 

(3) เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

6. ประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเพิ่มทุน 

6.1 เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยในระยะสั้นและระยะกลาง 

6.2 เพื่อชวยใหบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินทุนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชในการจัดซื้อเรือบรรทุกสินคาเพิ่มและตอ

เรือลําใหม 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน 

ผูถือหุนที่ลงทุนในหุนของบริษัท จะไดรับประโยชนทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุน โดยบริษัทมีนโยบาย

จายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคล  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

ในกรณีที่มีผูถือหุนใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนรองรับทั้งจํานวน บริษัทคาดการณวา  

• ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) จะไมลดต่ําลง เนื่องจากราคาใชสิทธิแปลงสภาพหุนตอง

ไมต่ํากวาราคาตลาดในเวลาที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

• ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน และการแบงสวนกําไร (การลดลงของสัดสวนการ

ถือหุน) จะตองลดลงไมเกินรอยละ 21 

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

9.1 ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุนจะแลว

เสร็จ เพื่อกําหนดสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550  

9.2 ประชุมวิสามัญผูถือหุนจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 น. 

9.3 บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่ประชุม  ผู

ถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องดังกลาว 


