สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนและแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ
การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการเสนอขาย

: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 5 (“TTA-W5”)
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และสามารถโอน
เปลี่ยนมือได้
: บริ ษทั จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ควบคู่กบั การเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนโดย
จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญนี้ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนที่
มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่บริ ษทั กําหนดให้เป็ นวันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record date) ที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ซึ่ งได้แก่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และให้
รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
บริ ษทั จะเสนอขาย 2 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้
ใช้สิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในอัตราส่ วน 15 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 6 หุ น้
สามัญเพิ่มทุนหากคํานวณแล้วมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่าํ กว่า 1 หน่วยให้ปัด
เศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งนี้หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
อัตราที่นอ้ ยกว่าหรื อมากกว่าสิ ทธิที่พึงได้รับตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิม ผูถ้ ือหุ น้ จะ
ได้รับสิ ทธิในการซื้ อหน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามสัดส่ วนที่ลด และเพิ่ม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่ างการคํานวณการใช้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิม่ ทุนและใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ:
สมมติวา่ ผูถ้ ือหุ น้ ถือหุน้ สามัญอยู่ 150 หุ น้ (สําหรับในการแสดงตัวอย่างในทุกกรณี )
1. กรณี การจองหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสิ ทธิ(ไม่มีการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกิน
สิ ทธิ):
 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิจองหุน้ สามัญเพิ่มทุนในจํานวนเต็มตามสิ ทธิในการจองซื้ อหุน้
เพิ่มทุนตามสัดส่ วนของการถือหุ น้ เดิมได้ท้ งั สิ้ นจํานวน 60 หุน้
 หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 60 หุ น้ (ในอัตราการ
จองซื้ อ 15 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 6 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน)
 ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามสิ ทธิจาํ นวน 20 หน่วย
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2. กรณี การจองหุน้ สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิ ทธิ :
้ มีสิทธิจองหุน้ สามัญเพิ่มทุนในจํานวนเต็มตามสิ ทธิในการจองซื้ อหุน้
 ผูถ้ ือหุ น
เพิ่มทุนตามสัดส่ วนของการถือหุ น้ เดิมได้ท้ งั สิ้ นจํานวน 60 หุ น้
 หากผูถ้ ือหุ น
้ ประสงค์จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 45 หุน้
 ผูถ้ ือหุ น
้ จะต้องจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 15 หน่วย
3. กรณี การจองหุน้ สามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิ ทธิในอัตราร้อยละ 20 ของสัดส่ วนการ
ถือหุ น้ เดิม (Excess Right):
้ มีสิทธิจองหุน้ สามัญเพิ่มทุนในจํานวนเต็มตามสิ ทธิในการจองซื้ อหุน้
 ผูถ้ ือหุ น
เพิ่มทุนตามสัดส่ วนของการถือหุ น้ เดิมได้ท้ งั สิ้ นจํานวน 60 หุ น้
 หากผูถ้ ือหุ น
้ ประสงค์จะจองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิ ทธิจาํ นวน 60 หุน้ และ
จองเกินสิ ทธิอีกจํานวน 30 หุน้ รวมเป็ น 90 หุ น้
 ผูถ้ ือหุ น
้ จะต้องจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามสิ ทธิจาํ นวน 20 หน่วย และจอง
ซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิเกินสิ ทธิจาํ นวน 10 หน่วย
อนึ่ง ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิในการจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่ วน กล่าวคือ การจองสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนใน
อัตราส่ วน 15 หุน้ สามัญเดิมต่อ 6 หุ น้ สามัญเพิ่มทุน ควบคู่กบั 2 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิโดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิจองซื้ ออย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่วา่ จะเป็ น
การจองซื้ อตามจํานวนสิ ทธิ น้อยกว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอ
ขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วันสิ้ นสุ ดของการใช้สิทธิ
จํานวนหุ น้ ที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

สําหรับรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้ อ และเงื่อนไขที่จาํ เป็ นอื่น ให้คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
บริ ษทั มอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดต่อไป
: ไม่เกิน 173,490,153 หน่วย
:
:
:
:

0 บาท (ศูนย์บาท)
ไม่เกิน 4 ปี (48 เดือน) นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิครั้งแรก
28 กุมภาพันธ์ 2562
ไม่เกิน 173,490,153 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
จํานวนหุ น้ ทั้งหมดที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหุน้ (หุ น้ )
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 3
131,342,815
(TTA-W3)
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 4
98,167,548
(TTA-W4)
จํานวนหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5
173,490,153
(TTA-W5)
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จํานวนหุ ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ครั้งที่ 3 (TTA-W3)
จํานวนหุ ้นที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)

29,367,109
16,055,729

448,423,354
รวมทั้งสิ้ น
การคํานวณสัดส่ วนของหุน้ สําหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กบั
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
จํานวนหุน้ (หุ น้ )
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้ว
1,301,176,148
หุ ้นที่จะเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมควบคู่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
520,470,459
ในครั้งนี้
รวมทั้งสิ้ น
1,821,646,607
จํานวนหุน้ ที่รองรับทั้งหมด
ทุนจดทะเบียนที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด

=
=

อัตราการใช้สิทธิ

:

ราคาการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญ
วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

:
:

ระยะเวลาเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ

:

448,423,354
1,821,646,607
24.62%

หมายเหตุ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ที่ชาํ ระแล้วทั้งหมดนี้ คาํ นวณหลังจากที่ ได้มี
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 520,470,459 หุ น้ ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ น้ เรี ยบร้อยแล้ว ในอัตราการจองซื้ อ 15 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุน (กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ต่อหุ ้นสามัญ 1 หุ ้น (เว้นแต่จะมี การเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
18.50 บาทต่อหุ น้ (เว้นแต่จะมีการปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ)
คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั มอบหมาย เป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดภายหลังจากได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั จะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ควบคู่กบั หุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนภายหลังจากที่บริ ษทั ได้ดาํ เนินการเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
ที่มีรายชื่อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในวันที่บริ ษทั กําหนดให้เป็ นวันกําหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ นของบริ ษ ทั ซึ่ งได้แก่ วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้
บริ ษทั จะดําเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มี
มติ อ นุ ม ัติก ารออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่าว โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ี อาํ นาจ
กระทํา การแทนบริ ษ ัท มอบหมาย เป็ นผูพ้ ิ จ ารณากํา หนดวัน ออกและเสนอขาย
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ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ตลาดรองของหุ น้ สามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิ
ข้อกําหนดกรณี ที่มีใบสําคัญแสดง
สิ ทธิเหลืออยู่
ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
: ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทําการ
สุ ดท้ายทุกๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปี
ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (“วันกําหนดสิ ทธิ ”)
วันกําหนดใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (TTA-W5) ครบกําหนด
หากในกรณี วนั ใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันหยุดทําการให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิ
ครั้งสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายดังกล่าว
ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ ได้ไม่นอ้ ยกว่า
15 วันก่อนครบกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้าย
: บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกและเสนอขายในครั้ งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริ ษทั จะนําหุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริ ษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เหลืออยูท่ ้ งั จํานวน
: 1. หุ ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิ
และได้รับผลประโยชน์อนั พึงได้เสมื อนหุ ้นสามัญเดิมที่ ออกและเรี ยกชําระเต็ม
มูลค่าของบริ ษทั ทุกประการ โดยสิ ทธิ ใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
จากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่กระทรวงพาณิ ชย์รับจด
ทะเบียนบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นใหม่ ซึ่ งปรากฎรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นสามัญใหม่ที่เกิดจาก
การใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
2. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาบนสมมติฐานที่ผถู้ ือหุ ้นเดิมใช้สิทธิ ในการ
จองซื้ อ หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ตามสิ ท ธิ ค รบทั้ง จํา นวน 520,470,459 หุ ้ น โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ทั้งจํานวน
กรณี ที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ทั้งจํานวน (ผูถ้ ือหุ ้นเดิมขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งจํานวน)
1) ผลกระทบต่อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ เดิม (Control Dilution)
กรณี ที่ 1 เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 8.7
Control Dilution = Qw/ (Q0 + QRO + Qw)
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Q0= จํานวนหุน้ สามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับประมาณ 1,301.18 ล้านหุน้
QRO = จํานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เท่ากับประมาณ 520.47 ล้านหุน้
Qw = จํานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิท้ งั จํานวนซึ่ งเท่ากับประมาณ 173.49 ล้านหุ น้

เงื่อนไขอื่นๆ

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

2) ผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกําไร (EPS Dilution)
กรณี ที่ 1 เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 28.6
3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
ทั้งกรณี ที่ 1 และ 2 ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ น้ เนื่องจาก
ราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
: ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารหรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
กระทําการแทนบริ ษทั มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ การกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การ
เข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนิ นการ
ต่าง ๆ อันจําเป็ น และสมควรอันเกี่ยวเนื่ องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ซึ่ งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และ
หุ ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนดําเนิ นการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
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