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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ 

การออกหลกัทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 

รายละเอยีดเบือ้งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 

 
ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด 

(มหาชน) คร้ังท่ี 4 (“TTA-W4”) 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัชนิดระบุช่ือผูถื้อ และสามารถโอน

เปล่ียนมือได ้
วธีิการเสนอขาย : บริษทัจะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดย

จะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัน้ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนท่ี
มีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีบริษทักาํหนดให้เป็นวนักาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
บริษทัจะเสนอขาย 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้
ใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้
สามญัเพ่ิมทุนหากคาํนวณแลว้มีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิตํ่ากวา่ 1 หน่วยใหปั้ด
เศษดงักล่าวท้ิง ทั้งน้ีหากผูถื้อหุน้มีความประสงคใ์นการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน
อตัราท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่สิทธิท่ีพึงไดรั้บตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม ผูถื้อหุน้จะ
ไดรั้บสิทธิในการซ้ือหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนท่ีลด และเพ่ิม ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 
 

ตวัอย่างการคํานวณการใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิม่ทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิ:

สมมติวา่ ผูถื้อหุน้ถือหุน้สามญัอยู ่100 หุน้ (สาํหรับในการแสดงตวัอยา่งในทุกกรณี) 

 

1. กรณีการจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิ(ไม่มีการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกิน
สิทธิ):  

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนในจาํนวนเตม็ตามสิทธิในการจองซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนตามสัดส่วนของการถือหุน้เดิมไดท้ั้งส้ินจาํนวน 30 หุน้ 

 หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 30 หุน้ (ในอตัราการ
จองซ้ือ 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 3หุน้สามญัเพ่ิมทุน)   

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสิทธิจาํนวน 10 หน่วย  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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2. กรณีการจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่สิทธิ:  

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนในจาํนวนเตม็ตามสิทธิในการจองซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนตามสัดส่วนของการถือหุน้เดิมไดท้ั้งส้ินจาํนวน 30 หุน้ 

 หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 20 หุน้  
 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 6 หน่วย 

3. กรณีการจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่สิทธิในอตัราร้อยละ 50ของสัดส่วนการ
ถือหุน้เดิม (Excess Right):  
 ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองหุน้สามญัเพ่ิมทุนในจาํนวนเตม็ตามสิทธิในการจองซ้ือหุน้
เพ่ิมทุนตามสัดส่วนของการถือหุน้เดิมไดท้ั้งส้ินจาํนวน 30 หุน้ 

 หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิจาํนวน 30 หุน้ และ
จองเกินสิทธิอีกจาํนวน 50 หุน้ รวมเป็น 80 หุน้  

 ผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสิทธิจาํนวน 10 หน่วย และจอง
ซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเกินสิทธิจาํนวน 16 หน่วย 

 

อน่ึง ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
และหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วน กล่าวคือ การจองสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนใน
อตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิมต่อ 3 หุน้สามญัเพ่ิมทุน ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญั
แสดงสิทธิโดยไม่สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ ไม่วา่จะเป็น
การจองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิ 
 

สาํหรับรายละเอียดการใชสิ้ทธิจองซ้ือ และเง่ือนไขท่ีจาํเป็นอ่ืน ใหค้ณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน
บริษทัมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดต่อไป 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอ
ขาย 

: ไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 3 ปี (36 เดือน) นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิคร้ังแรก 
วนัส้ินสุดของการใชสิ้ทธิ : 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 99,370,196 หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 
จาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

   จาํนวนหุน้ (หุน้) 
  จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 3 

(TTA-W3) 
139,104,457 

  จาํนวนหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 4 
(TTA-W4) 

99,370,196 

  จาํนวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) 

13,818,632 
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  รวมทั้งส้ิน 252,293,285 
  การคาํนวณสัดส่วนของหุน้สาํหรับรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิกบั

ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 
   จาํนวนหุน้ (หุน้) 
  ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 993,701,962 
  หุ้นท่ีจะเสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมควบคู่ใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในคร้ังน้ี 
298,110,588 

  รวมทั้งส้ิน 1,291,812,550 
   
  จาํนวนหุน้ท่ีรองรับทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

= 252,293,285 

1,291,812,550 
   = 19.53% 
   
  หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดน้ีคาํนวณหลงัจากท่ีไดมี้

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 298,110,588 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้เรียบร้อยแลว้ ในอตัราการจองซ้ือ 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัเพ่ิม
ทุน (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14.00 บาท โดยเสนอขายควบคู่
กบัการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น (เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงใน
ภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่จะมีการปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัมอบหมาย เป็น

ผูมี้อาํนาจในการกาํหนดภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ระยะเวลาเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

: บริษทัจะเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิควบคู่กบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัตามสัดส่วนภายหลงัจากท่ีบริษทัไดด้าํเนินการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั ซ่ึงได้แก่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ทั้ งน้ี
บริษทัจะดาํเนินการเสนอขายใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มี
มติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจ
กระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูพิ้จารณากาํหนดวนัออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

ระยะเวลาและเง่ือนไขการใชสิ้ทธิ : ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการ
สุดทา้ยทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี
ปฏิทินตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ (“วนักาํหนดสิทธิ”) 
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วนักาํหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TTA-W4) ครบกาํหนด
หากในกรณีวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัหยดุทาํการให้เล่ือนวนักาํหนดใชสิ้ทธิ
คร้ังสุดทา้ยดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยดงักล่าว 
 
ทั้งน้ี ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
15 วนัก่อนครบกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนาํใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิ 

: บริษทัจะนาํหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอ้กาํหนดกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดง
สิทธิเหลืออยู ่

: บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ : 1. หุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิ
และไดรั้บผลประโยชน์อนัพึงไดเ้สมือนหุ้นสามญัเดิมท่ีออกและเรียกชาํระเต็ม
มูลค่าของบริษทัทุกประการ โดยสิทธิใดๆ ท่ีจะไดรั้บจากการเป็นผูถื้อหุ้นสามญั
จากการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บจด
ทะเบียนบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นใหม่ ซ่ึงปรากฎรายช่ือผูถื้อหุ้นสามญัใหม่ท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

2. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐานท่ีผูถื้อหุ้นเดิมใชสิ้ทธิในการ
จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิครบทั้ งจํานวน 298,110,588 หุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

 
กรณีท่ี 1   ผูถื้อหุ้นเดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ทั้งจาํนวน 
 
กรณีท่ี 2  บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ทั้งจาํนวน (ผูถื้อหุ้นเดิมขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งจาํนวน) 

 
1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

กรณีท่ี 1   เท่ากบัศนูย ์
กรณีท่ี 2  ไม่เกินร้อยละ 7.1 
Control Dilution =  Qw/ (Q0 + QRO + Qw) 

Q0= จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบัประมาณ 993.70 ลา้นหุน้ 
QRO = จาํนวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

เท่ากบัประมาณ 298.11 ลา้นหุน้ 
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Qw = จาํนวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง
สิทธิทั้งจาํนวนซ่ึงเท่ากบัประมาณ 99.37 ลา้นหุน้ 

 
2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (EPS Dilution) 

ทั้งกรณีท่ี 1 และ 2 ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบไดเ้น่ืองจากบริษทัไม่มีกาํไร
สุทธิในงวดบญัชีปีล่าสุด 
 

3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 
ทั้งกรณีท่ี 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ เน่ืองจาก
ราคาตลาดหลงัเสนอขายสูงกวา่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)/ราคา
ตลาดก่อนเสนอขาย 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย= [(P0 x Q0) + (PRO x QRO)] / (Q0 + QRO) 
P0 = ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั 15 วนัทาํการก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยคาํนวณราคาตลาดก่อนเสนอขายจากราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยร์วม 15 วนัทาํการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติ
ในวนัท่ี 27พฤศจิกายน พ.ศ. 2556เท่ากบั 16.81บาทต่อหุน้ 
PRO= ราคาเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในอตัราหุน้ละ 14.00 บาท 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย= [(P0 x Q0) + (PRO x QRO) + (Pw x Qw)] / (Q0 + QRO + 
Qw) 
Pw=ราคาการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัราหน่วยละ 18.50 บาทต่อ

หุน้สามญั 1 หุน้ 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมี้อาํนาจ

กระทาํการแทนบริษทัมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการกาํหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิ การกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ การ
เขา้เจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการ
ต่าง ๆ อนัจาํเป็น และสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิและการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิ  และ
หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนดาํเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

นายทะเบียนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
       

 


