เอกสารแนบ 7
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
3/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 14.00 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปนี้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004,413
บาท เปน 1,018,004,413 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 235,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

2.

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม

2.1

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมจํานวน 235,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียดการจัดสรรหุน
การจัดสรร
2.1.1 เพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพ
2.1.2 เพื่อเสนอขายในคราว
เดียวกัน หรือหลายคราว
ใหแกนักลงทุนซึ่งเปนบุคคล
ในวงจํากัด (private
placement)

2.2

ราคาขายตอ
หุน
(บาท)
-

กําหนดจองซื้อ
และ/หรือ
ชําระคาหุน

185,000,000

อัตราสวน
(เดิม:
ใหม)
-

50,000,000

-

จะกําหนด
ในภายหลัง

จะกําหนด
ในภายหลัง

จํานวน
(หุน)

นโยบายของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเศษหุน
-ไมมี- 51 -

จะกําหนด
ในภายหลัง

หมายเหตุ
ดูขอ 2.4

2.3

จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร
-ไมมี-

2.4

ในกรณีที่จํานวนหุนที่สํารองไวมีจํานวนเกินกวาจํานวนหุนที่ตองใชรองรับหุนกูแปลงสภาพ ไมวาจะดวยเหตุผล
ใด บริษัทฯ อาจทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนสวนที่เกินดังกลาว ในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) จะกําหนดขึ้นในภายหลัง

3.

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554* เวลา 14.00
น. ณ หองเดอะอโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เปนกําหนดวันให
สิทธิผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือ
หุน และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)
บริษัทฯ ตองดําเนินการขออนุญาตในการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพตอสํานักงาน ก.ล.ต.

5.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน
วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อยืดอายุหนี้ของบริษัทฯ และสนับสนุนแผนการเติบโตในระยะกลาง
ของบริษัทฯ อันจะนํามาซึ่งความมั่นใจวาบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีความสมดุลยระหวางภาระหนี้
สวนของผูถือหุน และภาระผูกพันอันเกิดจากการลงทุนตางๆ

6.

ประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการเพิ่มทุน
6.1 เพื่อยืดอายุเฉลี่ยของหนี้ของบริษัทฯ โดยอาศัยแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา
6.2 เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการเขาซื้อทรัพยสินและกิจการตางๆ

7.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน
ผูถือหุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนทั้งในรูปของเงินปนผล และมูลคาของหุนที่เพิ่มขึ้น โดย
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได แตไมรวมกําไร
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ และปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
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8.

รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
ในกรณีที่มีผูถือหุนกูแปลงสภาพใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญที่สํารองไวทั้งจํานวน
บริษัทฯ คาดวา
 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) จะไมเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเปนอัตราที่นอยมาก
เนื่องจากราคาใชสิทธิแปลงสภาพหุนที่กําหนดจะสูงกวาราคาตลาดปจจุบัน ณ เวลาที่ออกหุนกูแปลงสภาพ
 ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุน และสวนแบงกําไร (control dilution) จะลดลงไม
เกินรอยละ 21 เมื่อคํานวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณไวเบื้องตน

9.

ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
9.1 กําหนดวันที่ใหผูถือหุนมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 29 ธันวาคม
2553 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
9.2 การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554* เวลา 14.00 น.
9.3 บริษัทฯ จะตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่
ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเรื่องดังกลาว
9.4 บริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับการออกและเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพโดยทันที หลังจากที่ผูถือหุนอนุมัติ

หมายเหตุ * ตามที่บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2554 เวลา 14.00 น. นั้น เนื่องจากมีผูถือหุนและผูรับฉันทะมาเขารวมประชุมจํานวน 942 ราย ถือหุนรวมกันจํานวน
180,407,156 หุน หรือคิดเปนรอยละ 25.48 ซึ่งนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ จึง
ทําใหไมครบองคประชุมตามขอบังคับขอ 35 ของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไดประชุมในวันเดียวกันจึงไดมีมติเปนเอกฉันทใหเรียกและกําหนดวันประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) เปนวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่เดิม กลาวคือ
หองเดอะ อโนมา แกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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