
 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ททีีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 
วันที่  14 มีนาคม 2561 

ข้าพเจ้าบริษัท ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 
ระหวา่งเวลา 10.00 ถึง 12.00 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 1.  การเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 560,000,000 บาท เป็น 896,000,000 บาท โดยออกหุ้น

สามญั จ านวน  336,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 336,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้
การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน
 การใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 112,000,000 1.00 112,000,000 

   แบบมอบอ านาจทัว่ไป         
 (General Mandate) 

หุ้นสามญั 224,000,000 1.00 224,000,000 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1  
(TTCL-W1) ส าหรับผู้ ถือหุ้น
เดิม 

112,000,000 5:1 - - ราคาใช้สทิธิซือ้หุ้น
สามญัเทา่กบั 18.00 
บาทตอ่หุ้น 
โปรดดรูายละเอียด
ในเอกสาร
ประกอบการ
พิจารณา วาระท่ี 12 

หมายเหตุ  1.  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 112,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TTCL-W1 จ านวน 112,000,000 หน่วย ซึ่งบริษัท ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าหุ้น และมีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TTCL-W1 
เท่ากบั 18.00 บาท ต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่มีหุ้นดงักลา่วเหลือ เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
(TTCL-W1) บริษัท จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทนุตอ่ไป 

 2. คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบคุคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็น
ผู้มีอ านาจพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ การเข้าท า และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสาร
ตา่งๆ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่10 และวาระที ่13 
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  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ TTCL-W1 ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะ 
   ราย ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน 

  2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว* 
หมายเหตุ 

1.ผู้ ถือหุ้นเดิม  
(Right Offering) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 168,000,000 ไมเ่กินร้อยละ 30 โปรดพิจารณาเพิ่มเติมจาก
หมายเหตดุ้านลา่ง 

2. บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) 

หุ้นสามญั ไมเ่กิน 56,000,000 ไมเ่กินร้อยละ 10 โปรดพิจารณาเพิ่มเติมจาก
หมายเหตดุ้านลา่ง 

     * ร้อยละตอ่ทนุช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

หมายเหตุ  1.  บริษัท จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนหรือแค่บางสว่นก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราว
เดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) นี ้จะต้องมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 168,000,000 หุ้น หรือไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้วของ
บริษัท ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 2. บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะต้องมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดงัต่อไปนีแ้ละจะต้องไม่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า 
รายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ เร่ืองการ เปิดเผยข้อมลู และการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

  (ก) เป็นผู้ลงทนุสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 
 เร่ือง การก าหนดบทนิยามเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือ  

  (ข) เป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่มีฐานะทางการเงินมัน่คง และมีศกัยภาพในการ
 ลงทุนได้จริง รวมทัง้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือ
 สง่เสริมการด าเนินงานของบริษัท  

  ทัง้นี ้หากมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั บริษัทจะท าการเปิดเผยรายช่ือผู้ลงทนุที่
ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุก่อนการเสนอขายตอ่ไป 

 3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) นีจ้ะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นของบริษัท  
ในตลาดหลกัทรัพย์ ย้อนหลงัไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัท าการ ติดต่อกนั ก่อนวนั
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดงักล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ใน 
แต่ละวนั ทัง้นี ้วนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไม่เกินกว่าสามวนัท าการก่อนวนัแรกที่เสนอขายต่อ
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นกัลงทนุ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตอุนัควร เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีสว่นลดได้ แตต้่องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่
ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดสว่นลดดงักลา่วคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ด้วย  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้น
ที่ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั 

 4. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติอนมุตัิมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ    
เพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

  (1)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย การเสนอ
ขายเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด 
และเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

  (2)  การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการ
ตา่งๆ อนัเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

  (3)  ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและ
หลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใด         
อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว   

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมบริษัทฯ  2701-2703 

ชัน้ 27อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110          
โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัที่ 29 มีนาคม 2561  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1 บริษัท จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ และด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วภายใน 14 วนั นบัแต่
วนัที่ได้รับช าระเงินคา่หุ้นครบ 

4.2 บริษัท จะขออนมุตัิตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

 การเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุไปใช้ ดงันี ้

 เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (TTCL-W1) 

 เพื่อเป็นเงินทนุส าหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

 เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกิจการ  
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 เป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนส าหรับการด าเนินธุรกิจ ขยายธุรกิจ และยงัเป็นการเพิ่ม

ศกัยภาพของบริษัทในการลงทนุตา่งๆ ซึง่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีและสง่ผลดีกบัการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและเงินส ารองตาม
กฎหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการของบริษัท มีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวหรือ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครัง้คราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทนุส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู้  ใช้เป็นเงินลงทนุเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท 
หรือกรณีมีการเปลีย่นแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดของบริษัท ในอนาคต 

7.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเร่ิมตัง้แตง่วด  
1) ผู้ จองซือ้หุ้ นเพิ่มทุนมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเร่ิมตัง้แต่ผู้ จองซือ้ได้รับการจด

ทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
2) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 มีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเร่ิมตัง้แต่ผู้ ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1 ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทภายหลงัการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัแล้ว 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

โปรดพิจารณารายละเอยีดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ TTCL-W1  ในเอกสารประกอบการพิจารณา  
วาระท่ี 12 

ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 14 มีนาคม 2561 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 (Record Date) 
29 มีนาคม 2561 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 27 เมษายน 2561 
4 จดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติ 
5 จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับ

ช าระเงินคา่หุ้นครบ 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 

 
 


