สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ข้าพเจ้า บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อซึ่ งประชุม
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 708,004,413 บาท เป็ น 1,132,807,060 บาท โดยออกหุน้
สามัญจํานวน 424,802,647 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวม 424,802,647 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
อัตราส่ วน
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
(เดิม : ใหม่ )
2.1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิม
283,201,765
โปรดดูหมาย
เหตุขอ้ 1 และ 2
2.1.2 ประชาชน
2.1.3 บุคคลใน
จํานวนที่เหลือ
วงจํากัด (private จากการจัดสรร
placement)
ตาม 2.1.1
2.1.4 เพื่อรองรับ
141,600,882
โปรดดูหมาย
ใช้สิทธิ ของ
เหตุขอ้ 1 และ 2
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ

424,802,647
-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
14.00
โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 3
0.00

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00 บาท
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
21-28 กุมภาพันธ์
2556
โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 3
21-28 กุมภาพันธ์
2556

รวม
(บาท)
424,802,647
-

หมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1
และ 2
โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3

โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 4

หมายเหตุ
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
(Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุ น้ สามัญใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
ราคาหุ ้นละ14 บาท เศษของหุ ้นให้ปัดทิ้ง ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หน่ วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
อนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้อทั้งหุน้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ตามสัดส่ วน โดยไม่สามารถ
เลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่วา่ จะเป็ นการจองซื้ อตามจํานวนสิ ทธิ น้อยกว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิ
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(2) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยแสดงความจํานงจองซื้ อหุ น้
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยที่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับ
การจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
และการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุน้ และอยูภ่ ายใต้บงั คับหลักเกณฑ์ขอ้ จํากัดการถือหุ น้ ของคนต่าง
ด้าวตามที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯซึ่ งปั จจุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถื อหุ ้นอยู่ในบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกิ นร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ ้นที่
ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
(3) ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่
บุคคลในวงจํากัด ("การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจํากัด") ตามนิ ยามที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุ ค คลในวงจํา กัด นี้ จะไม่ ต่ าํ กว่า ร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกํา หนดราคาตลาดตามหลัก เกณฑ์ที่ ก ํา หนดในประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อ
การพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า ("ประกาศสจ. 39/2551") อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะ
ไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนนอกจากนี้ การเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดหมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจง
ตามการเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดตามที่กาํ หนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผูท้ ี่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
(4) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 141,600,882 หุ น้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โท
รี เซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

2.1.1 การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่มีเศษหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
2.2

แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
หลักทรัพย์
ผูถ้ ือหุน้ เดิม
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของใบแสดงสิ ทธิในการ
ซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนที่โอนสิ ทธิได้
ประชาชน
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
บุคคลในวงจํากัด
หุน้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
1/

จํานวนหุ้น

หมายเหตุ

.....................
.....................

ร้ อยละต่ อ
ทุนชําระแล้ว1/
.....................
.....................

..................................................
..................................................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์
ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 22 กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทยโดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ น้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่วนั ที่........................... จนกว่า
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
 กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 (วันทําการถัดจากวันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ )
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4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษทั ฯ จะดําเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั ฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนําหุน้ สามัญเพิม่ ทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
ถึงแม้วา่ สภาวะการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุนในระดับโลก ตลอดจนปั ญหาเศรษฐกิจโลกที่ซบ
เซามาอย่างต่อเนื่อง จะส่ งผลกระทบในทางลบกับหลายภาคธุรกิจที่เราได้เข้าไปลงทุน ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจเรื อ
บรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองหลายแห่งในวันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน และกําลังเข้าสู่ กระบวนการปรับโครงสร้าง
บริ ษทั อย่างไรก็ดี TTA กลับมองเห็นความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนที่กาํ ลังเกิดขึ้นในธุรกิจหลักที่เป็ น วัฎจักรของ
เรา
ปั จจุบนั ราคาเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งกองได้ปรับลดลงมามากจากเมื่อสองปี ที่ผา่ นมา และคาดว่าน่าจะลดตํ่าลงไปอีก
จนถึงจุดตํ่าสุ ดในปี 2556 ก่อนที่จะค่อยๆ ทยอยปรับตัวกลับขึ้นมาตามการฟื้ นตัวของค่าระวางเรื อและเศรษฐกิจโลก
นอกจากนั้น ราคานํ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ยงั คงทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง และการลงทุนในการสํารวจ-ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ยังส่ งผลให้อุปสงค์ของธุรกิจการให้บริ การนอกชายฝั่งแก่ธุรกิจนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งในระดับนํ้าตื้นและนํ้า
ลึกในภูมิภาคนี้สูงขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น บริ ษทั ฯ วางแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ มาลงทุนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันให้
แข็งแกร่ ง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวแก่บริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บริ ษทั ฯ ในการลงทุนซื้ อ
เรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองและโอกาสในการลงทุนอื่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลบริ ษทั มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที่ต่าํ
กว่าผูป้ ระกอบการรายอื่นอันจะนําไปสู่ความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวอีกครั้ง
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ฐานเงินลงทุนที่ใหญ่ข้ ึนจะช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งของสถานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมิใช่เพียงแค่ประโยชน์ใน
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้กบั บริ ษทั ฯ เท่านั้น แต่ยงั นํามาซึ่ งโอกาสของพัฒนาการครั้งสําคัญของบริ ษทั
ฯ ในการสร้างกําไรและผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวด้วยการมีตน้ ทุนการลงทุนที่ต่าํ กว่า
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่
ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนกับแผนการลงทุน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครั้งคราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ

- 32 -

7.2 ผูจ้ องซื้ อหุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ่ มตั้งแต่ผจู้ องซื้ อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจด
ทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้ว
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลําดั
ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
บ
9.1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้
24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
9.2 วันที่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยง
7 มกราคม พ.ศ. 2556
ลงคะแนนในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 (Record Date)
8 มกราคม พ.ศ. 2556
9.3 วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2556
9.4 วันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556
30 มกราคม พ.ศ. 2556
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
9.5 วันที่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนและใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ (Record Date)
9.6 วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ เพิม่ ทุนและ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
9.7 วันจองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ
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กรรมการ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั

ลายมือชื่อ
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการ

- 33 -

