สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จานวน 2,500,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนจานวน 1,995,946,888 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
จานวนไม่ เกิน 2,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่ าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม 2560
ข้าพเจ้า บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่
4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1.

การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิน 2,500,000 บาท
โดยออกหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 2,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,995,946,888
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,998,446,888 บาท
การเพิม่ ทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,500,000
-

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
2.1
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ ทุน
อัตราส่ วน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
(เดิม:ใหม่ )
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิของบริ ษทั ฯ
โปรดดู
ครั้งที่ 5 (TTA-W5) จากการปรับ 2,500,000
หมายเหตุ
สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิใน
อนาคต

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00
-

รวม
(บาท)
2,500,000
-

2.

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วันเวลาจองซื้อ
และชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

โปรดดู
หมายเหตุ

-

ปรับสิ ทธิใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ

หมายเหตุ
โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคานวนราคาการปรับสิ ทธิ และอัตราการปรับสิ ทธิ ที่แน่ นอนได้ เนื่ องจากการ
คานวนดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทาการก่อนวัน XD (วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิ ปันผล) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
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จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ เป็ นจานวน 2,500,000 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ทราบราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ
แล้วจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ วต่อไป

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือ่ ขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
บอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ กรุ งเทพฯ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยกาหนดให้วนั ที่ 29 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิ
ผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2560
และวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 แห่ ง พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุนต่อหน่ วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้ อง และเงือ่ นไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษทั ฯ จะดาเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ นการขออนุ ญ าตต่อตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เพื่อ นาหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
26 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิ
ใหม่ตามข้อ 4.1.6 ของข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (TTA-W5) เพื่อให้ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ ได้รับ
ประโยชน์ไม่ดอ้ ยไปกว่าเดิม และบริ ษทั ฯ ใช้สูตรคานวณตามข้อ 4.1.2 โดยถือเป็ นกรณี ที่ใกล้เคียงที่สุดในการคานวณปรับ
ราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ (ทั้งนี้ตอ้ งรอมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เรื่ องการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลก่อน จึงจะ
มีการปรับสิ ทธิตามข้อกาหนดดังกล่าว)
6.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ

7.

ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเพียงพอ

8.

รายละเอียดอืน่ ใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพือ่ ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน
- ไม่มี -
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9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้ เพิม่ ทุน
ลาดับ
1.
2.

3.
4.

ขั้นตอนการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
วัน ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ในสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ เ ข้า
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี ครั้งที่ 1/2560 (Record Date)
วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ เ ข้า
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560

วัน/เดือน/ปี
15 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
30 มีนาคม 2560
26 เมษายน 2560

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

- ลายเซ็น -

กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลายมือชื่อ

- ลายเซ็น นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
กรรมการ
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