สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนและแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริษัท โทรีเซน ไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการเสนอขาย

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (“TTA-W3”)
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถ
เปลี่ยนมือได้
: บริ ษทั ฯ จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ (“ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ”) ควบคู่กบั การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ วัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2556
บริ ษทั ฯ จะเสนอขาย 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม ควบคู่กบั การใช้
สิ ทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุ น้ สามัญ
เพิ่มทุน หากคํานวณแล้วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิไม่เต็มหน่วย ให้ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
อัตราที่นอ้ ยกว่า หรื อมากกว่าสิ ทธิที่พึงได้รับตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม ผูถ้ ือหุ น้ จะ
ได้รับสิ ทธิในการซื้ อหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามสัดส่ วนที่ลด และเพิ่ม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างการคํานวณการใช้สิทธิในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ :
สมมติวา่ ผูถ้ ือหุ น้ ถือหุน้ สามัญอยู่ 100 หุ น้ จะมีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
40 หุ น้ และจะมีสิทธิจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 20 หน่วย (สําหรับในการแสดง
ตัวอย่างในทุกกรณี )
1. กรณี การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิ (ไม่มีการจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกิน
สิ ทธิ):
 ผูถ้ ือหุ น
้ จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเท่ากับ 40 หุ น้ และ
 ผูถ้ ือหุ น
้ จะจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิเท่ากับ 20 หน่วย ในคราวเดียวกัน
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2. กรณี การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิ ทธิ :
 ยกตัวอย่างเช่น
ผูถ้ ือหุ น้ จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่ วนโดยเป็ น
จํานวนเท่ากับ 20 หุน้ และ
 ผูถ้ ือหุ น
้ จะจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิเป็ นจํานวน 10 หน่วย ในคราวเดียวกัน
3. กรณี การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิ ทธิ โดยสามารถแสดงความจํานงใน
การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ เดิม
(Excess Right):
 ยกตัวอย่างเช่นผูถ้ ือหุ น
้ จะจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิ 40 หุน้ และจะ
จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินสิ ทธิ อีกจํานวน 50 หุน้ รวมเป็ นทั้งหมด 90 หุ น้
และ
 ผูถ้ ือหุ น
้ จะจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามสิ ทธิ 20 หน่วย และจองซื้ อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเกินสิ ทธิ 25 หน่วย รวมเป็ น 45 หน่วย
้ ที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อ
 อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุ น
เกินกว่าสิ ทธิกต็ ่อเมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จอง
ซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่า
สิ ทธิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุน้ และอยูภ่ ายใต้บงั คับหลักเกณฑ์
ข้อจํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ น้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ
จํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ในการเสนอขายครั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ ที่ใช้สิทธิจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะต้องใช้สิทธิ
จองซื้ อหุน้ สามัญในคราวเดียวกันตามสัดส่ วน โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจอง
ซื้ ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่วา่ จะเป็ นการจองซื้ อตามจํานวนสิ ทธิ น้อยกว่าสิ ทธิ หรื อ
เกินกว่าสิ ทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอ
ขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุ น้ ที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

สําหรับรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้ อ และเงื่อนไขที่จาํ เป็ นอื่น ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณา
กําหนดต่อไป
: ไม่เกิน 141,600,882 หน่วย
: 0 บาท (ศูนย์บาท)
: ไม่เกิน 2.5 ปี (30 เดือน) นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งแรก
: ไม่เกิน 141,600,882 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
การคํานวณสัดส่ วนของหุน้ รองรับสําหรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิกบั
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
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จํานวนหุน้
708,004,413

1. ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
2. หุ น้ ที่เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมควบคู่
กับใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
รวมทั้งสิ้ น
จํานวนหุน้ ที่รองรับทั้งหมด
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด

อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
เหตุในการออกหุน้ ใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ

ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

283,201,765
991,206,178
=

141,600,882
991,206,178
=
14.29%
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
: 17.00 บาทต่อหุ น้ (เว้นแต่จะมีการปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
: เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรื ออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขของการปรับ
สิ ทธิตามที่กาํ หนดในข้อกําหนดสิ ทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งเป็ น
เหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อประกาศอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง
: คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดภายหลังจากได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
: บริ ษทั ฯ จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิควบคู่กบั หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
บริ ษทั ฯ กําหนด ทั้งนี้ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้
สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เป็ น
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการเสนอขายให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับ
แต่วันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดวันออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ต่อไป
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทําการ
สุ ดท้ายทุกๆ ไตรมาส (เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี
ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกําหนดสิ ทธิ”) หากวันกําหนดใช้
สิ ทธิดงั กล่าวตรงกับวันหยุดทําการให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิ เป็ นวันทําการถัดไป
วันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TTA-W3) ครบกําหนด
หากวันกําหนดใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันหยุดทําการให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายดังกล่าว
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ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดรองของหุ น้ สามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ
ข้อกําหนดกรณี ที่มีใบสําคัญแสดง
สิ ทธิเหลืออยู่
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

ทั้งนี้ ผูถื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิสามารถแสดงความจํานงในการใช้สิ ทธิได้ไม่น้อยกว่า
15 วันก่อนครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
: บริ ษทั ฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริ ษทั ฯ จะนําหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริ ษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลืออยูท่ ้ งั จํานวน
: 1. หุน้ สามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิ
และได้รับผลประโยชนอันพึงได้เสมือนหุนสามั
้
ญเดิมที่ออกและเรี ยกชําระเต็ม
มูลค่าของบริ ษทั ฯ ทุกประการ โดยสิ ทธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
สามัญจากการใช้สิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่กระทรวงพาณิ ชย์
รับจดทะเบียนทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วที่เกิดจากการใช้สิทธิดงั กล่าว
2. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาบนสมมติฐานที่ผถู้ ือหุน้ เดิมใช้สิทธิ ในการ
จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิ ครบทั้งจํานวน 283,201,765 หุน้ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ฯ ทั้งจํานวน
กรณี ที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ทั้งจํานวน (ผูถ้ ือหุ น้ เดิมขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง
จํานวน)
1) ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ เดิม (Control Dilution)
กรณี ที่ 1 เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 12.50
Control Dilution = Qw/ (Q0 + QRO + Qw)
Q0 = จํานวนหุน้ สามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับประมาณ 708.00 ล้านหุน้
QRO = จํานวนหุน้ สามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนเท่ากับประมาณ 283.20 ล้านหุน้
Qw = จํานวนหุน้ สามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิท้ งั จํานวนซึ่ งเท่ากับประมาณ 141.60 ล้านหุน้
2) ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
ทั้งกรณี ที่ 1 และ 2 ไม่สามารถคํานวณผลกระทบได้เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีกาํ ไร
สุ ทธิในงวดบัญชีปีล่าสุ ด
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นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
ทั้งกรณี ที่ 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุน้ เนื่องจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution
= (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอ
ขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = [(P0 x Q0) + (PRO x QRO)] / (Q0 + QRO)
P0 = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้
บริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 15 วัน
ทําการก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี
มติในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เท่ากับ
16.33 บาทต่อหุ น้
PRO = ราคาเสนอขายหุ น้ เพิ่มทุนในอัตราหุ น้ ละ
14.00 บาท
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = [(P0 x Q0) + (PRO x QRO) + (Pw x Qw)] / (Q0 +
QRO + Qw)
Pw = ราคาการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในอัตราหน่วยละ 17.00 บาทต่อหุน้
สามัญ 1 หุน้
: ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามใน
เอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ น และสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ในครั้งนี้ ซึ่ งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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