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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 14 

ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 2. รายงานประจาํปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM   

3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
4. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
5. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
6. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ พร้อมซองตอบรับ 
8. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
9. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุมใหญ่

สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัพุธท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์
ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จัดประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 ข้ึนเม่ือวนัศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

  
วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2555 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และรายงานประจาํปี 

2555 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2555 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และรายงานประจาํปี 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีบัญชีส้ินสุด

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดให้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัให ้        ผูส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม  สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2555 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกาํไรสะสม สําหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 
กนัยายน พ.ศ. 2555 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร
ขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกาํไรสะสม และรายงานของผูส้อบบญัชี สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 
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วาระที ่ 4    พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลกัทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2555ไดพิ้จารณาถึงการระดมทุนโดยการเพ่ิมทุนของ

บริษทัฯ เพ่ือนาํเงินทุนมาใชใ้นการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัให้แขง็แกร่ง และโดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์ท่ี
บริษทัฯ และผูถื้อหุ้นจะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุน  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  จึงมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน การ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้ง การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนการ
ขออนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัในเร่ืองการเพ่ิมทุนและเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนอนุมติั
มอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (ก) ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 424,802,647 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,132,807,060 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนเจด็พนัหกสิบบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,132,807,060  หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนเจด็พนัหกสิบหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 1,132,807,060   หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนเจด็พนัหกสิบหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)" 
 
(ข) ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

• หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 

• ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3        
(“TTA-W 3” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ")  จาํนวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย  

โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุ้น
สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งน้ี ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ14 บาท ราคาเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมี
การปรับสิทธิ) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณให้ปัดท้ิง รายละเอียดเบ้ืองตน้ของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั
และเป็นไปตามสัดส่วน ตวัอยา่งเช่น บนสมมติฐานวา่ ผูถื้อหุน้ถือหุน้จาํนวน 100 หุน้ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเตม็ตาม
สิทธิจาํนวน 40 หุน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิเตม็ตามสิทธิ 20 หน่วย แต่หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่ หรือมากกวา่สิทธิท่ีจาํนวน 40 หุน้ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ นอ้ยกวา่ หรือมากกวา่
ตามสัดส่วนการจองซ้ือหุน้สามญั และจองซ้ือในคราวเดียวกนัดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
ท่ีเกิดข้ึนจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 
 

อน่ึง ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจะตอ้งใชสิ้ทธิในการจองซ้ือทั้งหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตาม
สัดส่วน โดยไม่สามารถเลือกท่ีจะใชสิ้ทธิจองซ้ืออยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ไม่วา่จะเป็นการจองซ้ือตามจาํนวนสิทธิ นอ้ยกว่าสิทธิ
หรือเกินกวา่สิทธิ 

 
(ค)   ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
・จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 14 บาท 
เศษทศนิยมของหุน้ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 

 
・ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ โดย

แสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้เดิมท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่ เศษ
ทศนิยมของหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง ทั้งน้ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
กต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น และการจดัสรรหุน้ท่ี
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้และอยูภ่ายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑข์อ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้ว
ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้
ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ  
 

・ ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั ("การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั") ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (และท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 
ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("ประกาศสจ. 39/2551") อยา่งไรกดี็ ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน นอกจากน้ี การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจาํกดั หมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ ทจ. 
28/2551 และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  
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การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
・ จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 141,600,882 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน  
(ง)  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 
• กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายและ/หรือ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เช่น ระยะเวลา วิธีการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึงหลกัเกณฑ์การ
จดัสรรหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 

• ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การออกและเสนอขายและ/หรือจดัสรร
หลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วงซ่ึงรวมถึงการจดัทาํ ตกลงเจรจา ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํขอ และ/หรือ เอกสาร 
หรือสัญญาใด ๆ ท่ีอาจจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุน
และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ตลอดจนหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  เขา้จดทะเบียนซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

• จัดทาํหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ  กาํหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข หรือ
รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตลอดจนรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับสิทธิภายใตเ้ง่ือนไขของขอ้กาํหนด
สิทธิฯ 

• กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั รายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่
ไม่จาํกดัอยู่เพียงการกาํหนดช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิจองซ้ือในการเสนอขายหุ้นดงักล่าว การเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว 
ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 
 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 กาํหนดวา่ 

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ หา้มมิให้
จ่ายเงินปันผล 

 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ  25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้

แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนกบัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

 
ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 น้ี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิประจาํปี เท่ากบั 4,618,833,354 บาท  
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ขอ้มูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 (ก่อนปรับปรุงใหม่) ปี 2555 
1. กาํไร/ขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน 139,473,366 บาท (4,618,833,354) บาท 

2. จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ 708,004,413 หุน้ 708,004,413 หุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  
    3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี 
    3.2 ส้ินสุดรอบปีบญัชี   
                  รวม 

 
0.50 บาท ต่อหุน้ 
0.50 บาทต่อหุน้ 
1.00 บาท ต่อหุน้ 

งดจ่าย 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ทั้งปี) 708,004,413 บาท งดจ่าย 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 364.45 ของกาํไรสุทธิหลงั

ปรับปรุงดว้ยขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 
งดจ่าย 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 
   

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และกาํหนดค่า
สอบบัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 
2556 ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนด 
  

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ท่ีออกหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 20) กาํหนดให้บริษทัตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฎิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมกไ็ด ้อยา่งไร
กต็าม บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากจากปฏิบติัหนา้ท่ีจากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย
สองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฎิบติัหนา้ท่ี 
                

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2556 และมีความเห็นวา่ 

เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้ 5 
รอบปีบญัชีติดต่อกนั   คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายใหม่จากสาํนกังานบญัชี  เคพีเอม็จี ภมิู
ไชย สอบบญัชี จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2556 แทนผูส้อบบญัชีรายเดิม  

 
ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์การทาํงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูส้อบบญัชี ตลอดจนค่าสอบบญัชี จึงไดท้าํความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือขออนุมติัท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ให้แต่งตั้งนายวีระชยั รัตนจรัสกุล นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ และนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต  
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แห่งสาํนกังาน เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯ และกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 3,200,000 บาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 1.23 เม่ือเทียบกบัค่าสอบบญัชีของรอบปี
บญัชีท่ีผา่นมาท่ีจาํนวน 3,240,000 บาท เน่ืองจากปริมาณธุรกรรมลดลง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก สาํนกังาน เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี
ดงัน้ี 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
2.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
3. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมี
อาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 
2556 เป็นจาํนวน 3,200,000 บาท  

 
อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศของบริษทัฯ จาํนวน 37 บริษทั ประจาํรอบปีบญัชี 2556 ดว้ย      
 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

  
หมายเหตุ นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ และนางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือใน
งบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากเพิ่งจะไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นปีแรก 
 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งใน

การประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บ
เลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้
 

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 น้ี  

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน  
- นาย ปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว ์สโตคส์ 
- นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี 
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ดร.พิชิต นิธิวาสิน นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว ์สโตคส์ และนายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี เป็น
กรรมการท่ีครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามวาระ  ทั้งน้ี ดร.พิชิต นิธิวาสิน และนายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์
สโตคส์ ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง   

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอช่ือนายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์และนายโมฮมัหมดั บิน ราเชด บิน อาหมดั บิน 

มูฟตา อลั นสัซารี ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทน ดร.พิชิต นิธิวาสิน และนาย
ปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว ์สโตคส์ และเสนอช่ือ นายกานิม ซาอดั เอ็ม. อลัซาอดั อลั-คูวารี ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
เลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง   โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2556  

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 
วาระที ่8 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สําหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 จะยงัคงอัตราเดิมไม่

เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
31 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดอ้นุมติัไว ้รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2556 ซ่ึงจะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดอ้นุมติัไว ้  
  
วาระที ่9 พจิารณากจิการอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

 บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 และวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัและ

เวลาและสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
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อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ
มอบฉนัทะไดจ้าก www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม
ต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม       
ผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบั มาแสดงต่อ
พนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดยใช้
แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 
 

หนังสือเชิญประชุมนีอ้อก ณ วนัที ่8 มกราคม พ.ศ. 2556  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7   


