สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน (ฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ข้าพเจ้า บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2556 ซึ่ งประชุมเมื่ อ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 16.30 น ถึง 19.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน/เพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จาก 783,004,413 บาท เป็ น 708,004,413 บาท
โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 75,000,000 หุ น้ และอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
จาก 708,004,413 บาท เป็ น 1,444,329,002 บาท โดยออกหุ น้ สามัญจํานวน 736,324,589 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท รวม 736,324,589 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน
 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จํานวนหุ้น

หุ น้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

736,324,589
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
อัตราส่ วน
ราคาขาย
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
2.1.1 ผูถ้ ือหุน้ เดิม 708,004,413
1:1
14.00
2.1.2 ประชาชน
2.1.3 บุคคลใน
โปรดดูหมายเหตุ
จํานวนที่เหลือ
วงจํากัด (private จากการจัดสรร
ข้อ 2
placement)
ตาม 2.1.1
2.1.4 เพื่อรองรับ
ไม่เกิน
อัตราส่ วน
การออกหุ น้ ปั น
28,320,176
25 หุน้ เดิม 1
หุน้ ปั นผล
ผล

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00 บาท
-

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชําระเงินค่ าหุ้น
15-21 ม.ค. 2556
โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 2
โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 3

รวม
(บาท)
736,324,589
-

หมายเหตุ
โปรดดูหมายเหตุขอ้ 1
โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 2

โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 3

หมายเหตุ
1) จัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน 708,004,413 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตราจัดสรร 1
หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 14.00 บาท
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(2) ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด ("การเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ ต่อบุคคลในวงจํากัด") ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับมอบอํานาจในการจัดสรรหุน้ ใด ๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ
ตามสัดส่ วนให้แก่ผลู ้ งทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละเก้าสิ บของราคาตลาด
โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่สจ. 39/2551 อีกทั้งราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาที่เสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่ วน นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจกําหนดรายละเอียดและรายการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่
ได้แก่ ระยะเวลาเสนอขาย วัน เวลา จองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้
(3) ออกหุน้ ปั นผลของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณี มีเศษของหุน้ ที่นอ้ ยกว่า 1 หุน้ จะถูกปั ดทิ้ง โดยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่
มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่บริ ษทั กําหนดให้เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record date) ที่มีสิทธิในหุน้ ปั นผลของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งได้แก่วนั ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

2.1.1 การดําเนินการของบริ ษทั กรณี ที่มีเศษของหุน้
ในกรณี ที่มีเศษหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิม และเศษของหุน้ ปันผลให้ปัดเศษหุน้ ดังกล่าว
ทิ้ง
2.2 แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
จัดสรรให้ แก่
ประเภท
จํานวนหุ้น
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
หุ น้ สามัญ
.....................
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
.....................
1/

ร้ อยละต่ อ
ทุนชําระแล้ ว1/
.....................
.....................

หมายเหตุ
..................................................
..................................................

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

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

ร้อยละต่อทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กําหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง แอทธินี
คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุ งเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่วนั ที่...........................
จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็ จ
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 กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ )
4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษทั ฯ จะดําเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั ฯ จะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนําหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ที่เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
ถึงแม้วา่ สภาวะการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและการลงทุนในระดับโลก ตลอดจนปั ญหาเศรษฐกิจ
โลกที่ซบเซามาอย่างต่อเนื่อง จะส่ งผลกระทบในทางลบกับหลายภาคธุรกิจที่เราได้เข้าไปลงทุน ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ที่ทาํ
ธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองหลายแห่งในวันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน และกําลังเข้าสู่กระบวนการปรับ
โครงสร้างบริ ษทั อย่างไรก็ดี TTA กลับมองเห็นความน่าสนใจและโอกาสในการลงทุนที่กาํ ลังเกิดขึ้นในธุรกิจหลักที่เป็ น
วัฏจักรของเรา
ปัจจุบนั ราคาเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งกองได้ปรับลดลงมามากจากเมื่อสองปี ที่ผา่ นมา และคาดว่าน่าจะลดตํ่าลง
ไปอีกจนถึงจุดตํ่าสุ ดในปี 2556 ก่อนที่จะค่อยทยอยปรับตัวกลับขึ้นมาตามการฟื้ นตัวของค่าระวางเรื อและเศรษฐกิจโลก
นอกจากนั้น ราคานํ้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ยงั คงทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง และการลงทุนในการสํารวจ-ผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ยังส่ งผลให้อุปสงค์ของธุรกิจการให้บริ การนอกชายฝั่งแก่ธุรกิจนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งในระดับนํ้าตื้นและนํ้า
ลึกในภูมิภาคนี้ สูงขึ้นตามไปด้วย
ดังนั้น บริ ษทั ฯ วางแผนที่จะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ มาลงทุนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการ
แข่งขันให้แข็งแกร่ ง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวแก่บริ ษทั ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บริ ษทั ฯ ในการ
ลงทุนซื้ อเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองและโอกาสในการลงทุนอื่นในจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งจะส่ งผลบริ ษทั มีตน้ ทุน
ค่าใช้จ่ายที่ต่าํ กว่าผูป้ ระกอบการรายอื่นอันจะนําไปสู่ความได้เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัวอีก
ครั้ง
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ฐานเงินลงทุนที่ใหญ่ข้ ึนจะช่วยเสริ มความแข็งแกร่ งของสถานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งมิใช่เพียงแค่
ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกให้กบั บริ ษทั ฯ เท่านั้น แต่ยงั นํามาซึ่ งโอกาสของพัฒนาการครั้ง
สําคัญของบริ ษทั ฯ ในการสร้างกําไรและผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวด้วยการมีตน้ ทุนการลงทุนที่ต่าํ กว่า
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7. ประโยชน์ ที่ผ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงินได้ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนกับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครั้งคราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการ
เติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
7.2 ผูจ้ องซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ่ มตั้งแต่ผจู ้ องซื้ อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว
ได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แล้ว
7.3 อื่น ๆ
- ไม่มี 8. รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
- ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลําดับ
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

ขั้นตอนการดําเนินการ
วัน เดือน ปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออก เสนอขาย และจัดสรร
30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
หุ น้ เพิ่มทุน
วันที่ผถู้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยง
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ครั้งที่ 1/2556
วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556
14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
วันที่ผถู้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน และสิ ทธิ
25 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่จะได้รับจัดสรรหุน้ ปันผลและเงินปันผลของบริ ษทั ฯ (Record Date)
วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนและ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สิ ทธิที่จะได้รับจัดสรรหุน้ ปันผลและเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
วันกําหนดจ่ายเงินปั นผลที่เป็ นหุน้ ปันผลและเงินสด
9 มกราคม พ.ศ. 2556
วันจองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้
15 – 21 มกราคม พ.ศ. 2556
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บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการ

ลายมือชื่อ

กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการ
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