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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิม่ทุน (ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
วนัที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

ขา้พเจา้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ระหวา่งเวลา  16.30 น ถึง 19.30 น. เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การลดทุน/เพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 783,004,413 บาท เป็น 708,004,413 บาท 
โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 75,000,000 หุน้ และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จาก 708,004,413 บาท เป็น 1,444,329,002 บาท โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 736,324,589 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท รวม 736,324,589 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 
การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์น หุน้สามญั 736,324,589 1.00 บาท  736,324,589 
          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 708,004,413 1:1 14.00 15-21 ม.ค. 2556 โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1 
2.1.2 ประชาชน - - - - - 
2.1.3 บุคคลใน
วงจาํกดั (private 
placement) 

จาํนวนท่ีเหลือ
จากการจดัสรร
ตาม 2.1.1 

- โปรดดูหมายเหตุ
ขอ้ 2 

 

โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 2 

โปรดดูหมายเหตุ ขอ้ 2 

2.1.4 เพ่ือรองรับ
การออกหุน้ปัน
ผล 

ไม่เกิน  
28,320,176 

อตัราส่วน 
25 หุน้เดิม 1 
หุน้ปันผล   

-  โปรดดูหมายเหตุ 
ขอ้ 3 

โปรดดูหมายเหตุ ขอ้ 3 

 
หมายเหตุ 
1)  จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 708,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ในอตัราจดัสรร 1 
หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 14.00 บาท   

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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(2) ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั  ("การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั") ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้น ประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)   

ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บมอบอาํนาจในการจดัสรรหุน้ใด ๆ ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 
ตามสดัส่วนใหแ้ก่ผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละเกา้สิบของราคาตลาด 
โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจในการกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑใ์นประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ีสจ. 39/2551  อีกทั้งราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วน นอกจากน้ีใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจกาํหนดรายละเอียดและรายการท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ 
ไดแ้ก่ ระยะเวลาเสนอขาย วนั เวลา จองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้ 

(3) ออกหุน้ปันผลของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณีมีเศษของหุน้ท่ีนอ้ยกวา่ 1 หุน้จะถูกปัดท้ิง โดยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ี
มีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิในหุน้ปันผลของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบญัญติั หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  

2.1.1 การดาํเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุน้  

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้คงเหลือจากการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และเศษของหุน้ปันผลใหปั้ดเศษหุน้ดงักล่าว
ท้ิง 

 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/วสิามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 กาํหนดวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ หอ้ง แอทธินี

คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ประเทศไทย โดย 

 กาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตั้งแต่วนัท่ี........................... 
จนกวา่การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 
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 กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2555 (วนัทาํการถดัจากวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้) 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษทัฯ จะดาํเนินการยืน่ขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

4.2 บริษทัฯ จะดาํเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย เพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

ถึงแมว้า่สภาวะการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุนในระดบัโลก ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจ
โลกท่ีซบเซามาอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลกระทบในทางลบกบัหลายภาคธุรกิจท่ีเราไดเ้ขา้ไปลงทุน ยกตวัอยา่งเช่น บริษทัท่ีทาํ
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองหลายแห่งในวนัน้ี ตอ้งเผชิญกบัปัญหาทางการเงิน และกาํลงัเขา้สู่กระบวนการปรับ
โครงสร้างบริษทั อยา่งไรกดี็ TTA กลบัมองเห็นความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนท่ีกาํลงัเกิดข้ึนในธุรกิจหลกัท่ีเป็น 
วฏัจกัรของเรา 

 
ปัจจุบนั ราคาเรือบรรทุกสินคา้แหง้กองไดป้รับลดลงมามากจากเม่ือสองปีท่ีผา่นมา และคาดวา่น่าจะลดตํ่าลง

ไปอีกจนถึงจุดตํ่าสุดในปี 2556 ก่อนท่ีจะค่อยทยอยปรับตวักลบัข้ึนมาตามการฟ้ืนตวัของค่าระวางเรือและเศรษฐกิจโลก 
นอกจากนั้น ราคานํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ียงัคงทรงตวัอยูใ่นระดบัสูง และการลงทุนในการสาํรวจ-ผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ยงัส่งผลใหอุ้ปสงคข์องธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังแก่ธุรกิจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ ทั้งในระดบันํ้าต้ืนและนํ้า
ลึกในภูมิภาคน้ีสูงข้ึนตามไปดว้ย    

 
ดงันั้น บริษทัฯ วางแผนท่ีจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ี มาลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการ

แข่งขนัใหแ้ขง็แกร่ง และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษทั  ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่บริษทัฯ ในการ
ลงทุนซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและโอกาสในการลงทุนอ่ืนในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะส่งผลบริษทัมีตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายท่ีตํ่ากวา่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนอนัจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืเม่ือเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัอีก
คร้ัง 

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ฐานเงินลงทุนท่ีใหญ่ข้ึนจะช่วยเสริมความแขง็แกร่งของสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมิใช่เพียงแค่

ประโยชน์ในการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกใหก้บับริษทัฯ เท่านั้น แต่ยงันาํมาซ่ึงโอกาสของพฒันาการคร้ัง
สาํคญัของบริษทัฯ ในการสร้างกาํไรและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในระยะยาวดว้ยการมีตน้ทุนการลงทุนท่ีตํ่ากวา่ 
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7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  
 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษี

เงินได ้ แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนกบัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

7.2 ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดาํเนินงานเร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าว
ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ แลว้ 

7.3 อ่ืน ๆ  
- ไม่มี -  

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 - ไม่มี - 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 
ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

9.1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการออก เสนอขาย และจดัสรร
หุน้เพ่ิมทุน 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

9.2 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 (Record Date) 

13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

9.3 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
คร้ังท่ี 1/2556 

14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

9.4 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
9.5 วนัท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน และสิทธิ

ท่ีจะไดรั้บจดัสรรหุน้ปันผลและเงินปันผลของบริษทัฯ (Record Date) 
25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

9.6 วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนและ 
สิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรหุน้ปันผลและเงินปันผลของบริษทัฯ 

26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

9.7 วนักาํหนดจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นหุน้ปันผลและเงินสด 9 มกราคม พ.ศ. 2556 
9.8 วนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้ 15 – 21 มกราคม พ.ศ. 2556 
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บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 
 ลายมือช่ือ  กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 

 

 (นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ)  
 กรรมการ  

 

 

 
 ลายมือช่ือ  กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
  (ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั)  
  กรรมการ  

   
 


