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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  2,500,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,998,446,888  บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จ านวนไม่เกนิ 2,500,000 หุ้น ซ่ึงมมูีลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่15 มนีาคม 2560 

 
 ขา้พเจา้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
4/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 
 
1. การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 2,500,000 บาท 
โดยออกหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,995,946,888 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,998,446,888 บาท 

 
การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ               
ใชทุ้น  

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

2,500,000  
- 

1.00 
- 

2,500,000  

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(  General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
 2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ในการใช้ทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนัเวลาจองซ้ือ  
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) จากการปรับ
สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
อนาคต 

2,500,000 
โปรดดู 
หมายเหตุ 

โปรดดู 
หมายเหตุ 

- 
ปรับสิทธิใบส าคญั

แสดงสิทธิ 

หมายเหตุ 
โดย ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่สามารถค านวนราคาการปรับสิทธิและอตัราการปรับสิทธิท่ีแน่นอนได ้เน่ืองจากการ
ค านวนดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์15 วนัท าการก่อนวนั XD (วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) คือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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จึงไดป้ระมาณการในเบ้ืองตน้เพ่ือรองรับการปรับสิทธิเป็นจ านวน 2,500,000 หุ้น ทั้งน้ี เม่ือบริษทัฯ ทราบราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ
แลว้จะแจง้ให้ทราบโดยเร็วต่อไป 

3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพือ่ขออนุมตักิารเพิม่ทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง   

บอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ เลขท่ี 60 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 ประเทศไทย โดยก าหนดให้วนัท่ี 29 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสิทธิ    
ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 
และวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

 
4. การขออนุญาตเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี  

4.1 บริษทัฯ จะด าเนินการยืน่ขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือน าหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่ 

  ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 
26 เมษายน 2560 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากก าไรสะสมของบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 นั้น การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นผลใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราใชสิ้ทธิ
ใหม่ตามขอ้ 4.1.6 ของขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (TTA-W5)  เพื่อใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ไดรั้บ
ประโยชน์ไม่ดอ้ยไปกวา่เดิม และบริษทัฯ ใชสู้ตรค านวณตามขอ้ 4.1.2 โดยถือเป็นกรณีท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดในการค านวณปรับ
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราใชสิ้ทธิใหม่ (ทั้งน้ีตอ้งรอมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เร่ืองการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลก่อน จึงจะ
มีการปรับสิทธิตามขอ้ก าหนดดงักล่าว) 
 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน  
 เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ 
 
7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน 
 เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งเพียงพอ 
 
8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน 

- ไม่มี - 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที ่คณะกรรมการบริษัทฯ มมีต ิให้เพิม่ทุน 
 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนนิการ วนั/เดอืน/ปี 
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุน

เพื่อรองรับการปรับสิทธิ 
15 มีนาคม 2560 

2. วนัท่ีผู ้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 (Record Date) 

29 มีนาคม 2560 

3. วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 

30 มีนาคม 2560 

4. วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 26 เมษายน 2560 
 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 
 
        ลายมือช่ือ                            กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
                                                                     นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 
 
 

       ลายมือช่ือ                            กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ 
                                       นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  
                                                    กรรมการ 

- ลายเซ็น - 

- ลายเซ็น - 


