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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 4 พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 

การออกหลกัทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซน ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 3 (“TTA-W3”) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถ
เปล่ียนมือได ้

วธีิการเสนอขาย : บริษทัฯ จะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (“ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ”) ควบคู่กบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีบริษทัฯ กาํหนด ทั้งน้ี วนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เป็นวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2556 และ
ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2556  
 
บริษทัฯ จะเสนอขาย 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ควบคู่กบัการใช้
สิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญั
เพ่ิมทุน หากคาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เตม็หน่วย ใหปั้ดเศษ
ดงักล่าวท้ิง ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์นการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน
อตัราท่ีนอ้ยกวา่ หรือมากกวา่สิทธิท่ีพึงไดรั้บตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม ผูถื้อหุน้จะ
ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนท่ีลด และเพ่ิม ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 

ตวัอยา่งการคาํนวณการใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 

สมมติวา่ ผูถื้อหุน้ถือหุน้สามญัอยู ่100 หุน้ จะมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 
40 หุน้ และจะมีสิทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 20 หน่วย (สาํหรับในการแสดง
ตวัอยา่งในทุกกรณี) 

 

1. กรณีการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิ (ไม่มีการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกิน
สิทธิ):  

 ผูถื้อหุน้จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเท่ากบั 40 หุน้  และ 

 ผูถื้อหุน้จะจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 20 หน่วย ในคราวเดียวกนั  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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2.  กรณีการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่สิทธิ:  

 ยกตวัอยา่งเช่น ผูถื้อหุน้จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพียงบางส่วนโดยเป็น
จาํนวนเท่ากบั 20 หุน้ และ 

 ผูถื้อหุน้จะจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเป็นจาํนวน 10 หน่วย ในคราวเดียวกนั 

3.  กรณีการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่สิทธิ โดยสามารถแสดงความจาํนงใน
การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไดไ้ม่เกินอตัราร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้เดิม 
(Excess Right):  
 ยกตวัอยา่งเช่นผูถื้อหุน้จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิ 40 หุน้ และจะ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิอีกจาํนวน 50 หุน้ รวมเป็นทั้งหมด 90 หุน้ 
และ 

 ผูถื้อหุน้จะจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสิทธิ 20 หน่วย และจองซ้ือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิ 25 หน่วย รวมเป็น 45 หน่วย 

 อยา่งไรกดี็ ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้อง
ซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น และการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่
สิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ และอยูภ่ายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑ์
ขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 

 

ในการเสนอขายคร้ังน้ีผูถื้อหุน้ท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัในคราวเดียวกนัตามสัดส่วน โดยไม่สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจอง
ซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ไม่วา่จะเป็นการจองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกวา่สิทธิ หรือ
เกินกวา่สิทธิ 
 
สาํหรับรายละเอียดการใชสิ้ทธิจองซ้ือ และเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอ่ืน ใหค้ณะกรรมการ
บริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา
กาํหนดต่อไป 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขาย 

: ไม่เกิน 141,600,882 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 2.5 ปี (30 เดือน) นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 
จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 141,600,882 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
 
การคาํนวณสัดส่วนของหุน้รองรับสาํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบั
ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
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                                                                                 จาํนวนหุน้ 
1. ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้                      708,004,413  
2. หุน้ท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมควบคู่ 
 กบัใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี                      283,201,765 

รวมทั้งส้ิน 991,206,178 
 

จาํนวนหุน้ท่ีรองรับทั้งหมด     =             141,600,882 
ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด           991,206,178 

                                                                =  14.29% 
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ (เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงใน

ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 17.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
เหตุในการออกหุน้ใหม่เพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงการใชสิ้ทธิ 

: เม่ือมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขของการปรับ
สิทธิตามท่ีกาํหนดในขอ้กาํหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ตามท่ีระบุในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือประกาศอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้ง 

วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
ผูมี้อาํนาจในการกาํหนดภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ระยะเวลาเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษทัฯ จะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี
บริษทัฯ กาํหนด ทั้งน้ี วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เป็น
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษทัฯ จะดาํเนินการเสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปีนบั
แต่ วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดวนัออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิต่อไป 

ระยะเวลาและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการ
สุดทา้ยทุกๆ ไตรมาส (เดือน มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) ของแต่ละปี
ปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (“วนักาํหนดสิทธิ”) หากวนักาํหนดใช้
สิทธิดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิเป็นวนัทาํการถดัไป 

วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTA-W3) ครบกาํหนด 
หากวนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการใหเ้ล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว 
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ทั้งน้ี ผู ้ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใช ้สิทธิไดไ้ม่ นอ้ยกวา่ 
15 วนัก่ อนครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัฯ จะนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัฯ จะนาํหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย ์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 

ขอ้กาํหนดกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดง
สิทธิเหลืออยู ่

: บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : 1.  หุน้สามญัใหม่ ท่ีเกิดจากการใช ้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิ
และได ้รับผลประโยชน อนัพึงได ้เสมือนหุ ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเตม็
มูลค่ าของบริษทัฯ ทุกประการ โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะได ้รับจากการเป็ นผูถื้อหุ้น
สามญัจากการใช ้สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

2.  ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จะพิจารณาบนสมมติฐานท่ีผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิในการ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิครบทั้งจาํนวน 283,201,765 หุน้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 
กรณีท่ี 1   ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
กรณีท่ี 2  บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัฯ ทั้งจาํนวน (ผูถื้อหุน้เดิมขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ง
จาํนวน) 

 
1)  ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1   เท่ากบัศนูย ์
กรณีท่ี 2  ไม่เกินร้อยละ 12.50 

Control Dilution =  Qw/ (Q0 + QRO + Qw) 
Q0 =  จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบัประมาณ 708.00 ลา้นหุน้ 
QRO  =  จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนเท่ากบัประมาณ 283.20 ลา้นหุน้ 
Qw  =  จาํนวนหุน้สามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิทั้งจาํนวนซ่ึงเท่ากบัประมาณ 141.60 ลา้นหุน้ 
2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

ทั้งกรณีท่ี 1 และ 2 ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบไดเ้น่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีกาํไร
สุทธิในงวดบญัชีปีล่าสุด 
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3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

ทั้งกรณีท่ี 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ เน่ืองจาก
ราคาตลาดหลงัเสนอขายสูงกวา่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอ

ขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = [(P0 x Q0) + (PRO x QRO)] / (Q0 + QRO) 

P0  = ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้
บริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวม 15 วนั
ทาํการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มี
มติในวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 
16.33 บาทต่อหุน้ 

PRO = ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในอตัราหุน้ละ 
14.00 บาท 

ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = [(P0 x Q0) + (PRO x QRO) + (Pw x Qw)] / (Q0 + 
QRO + Qw) 
Pw  = ราคาการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ในอตัราหน่วยละ 17.00 บาทต่อหุน้
สามญั 1 หุน้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ
เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ การเขา้เจรจา ตกลงลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็น และสมควร
อนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิ  และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 


