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THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, 
Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 
 2. รายงานประจาํปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM   

3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
4. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
5. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
6. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
7. สารสนเทศเก่ียวกบัการนาํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั เขา้จดทะเบียนใน              

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ พร้อมซองตอบรับ 
9. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
10. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 
11. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

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

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนด์
ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2556 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 30 มกราคม 
2556 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 

และ  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

  
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2556 ส้ินสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และรายงานประจาํปี 

2556 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2556 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และรายงานประจาํปี 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ

บัญชี 
 

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

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัให้ ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้
เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม  สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2556 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุป
สาระสาํคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 
(หน่วย: พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ปี 2556 ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2556 ปี 2555 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยร์วม 43,091,389 40,797,225 29,799,858 26,064,022 
หน้ีสินรวม 17,790,616 16,904,157 11,420,254 11,062,416 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 25,300,773 23,893,068 18,379,604 15,002,606 
รายไดร้วม 18,463,089 16,347,207 - - 
ขาดทุนสุทธิ  (4,868,687) (4,455,886) (594,655) (2,899,981) 
การปันส่วนขาดทุนสุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
− กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานปกติ 
− ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจาํหน่าย 

(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
 

 (214,125) 
 

(4,866,093) 

 
 

 (237,570) 
 

(4,256,864) 

 
 

 (182,379) 
 

(412,276) 

 
 

676,624 
 

(3,576,605) 

 (5,080,218) (4,494,434) (594,655) (2,899,981) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
− กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานปกติ 
− ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจาํหน่าย 

(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
240,257 

 
(28,726) 

 
59,046 

 
(20,498) 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 
 211,531 38,548 - - 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 991,838 708,004 991,838 708,004 
อตัราส่วนกาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) (5.86) (6.35) (0.69) (4.10) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกาํไรสะสม สําหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 
กนัยายน พ.ศ. 2556 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร
ขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกาํไรสะสม และรายงานของผูส้อบบญัชี สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2556 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาท เป็น 1,132,806,419 
บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 641 หุ้น และพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 
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ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
กฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 140 บญัญติัวา่ "ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหล้ดทุนโดยวธีิตดัหุน้ 

จดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้หรือท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายไดเ้ม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบ
ส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ" 
 
 นอกจากน้ี กฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 31 บญัญติวา่ "...บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,807,060 บาท เป็น 
1,132,806,419 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 641 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์
ออกใหม่ในปี 2556 และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัโดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ดงัน้ี 

 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลกัทรัพย์ และการ

จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ไดพิ้จารณาถึงการระดมทุนโดยการเพ่ิมทุนของ

บริษทัฯ เพ่ือนาํเงินทุนมาใชใ้นการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่ง และโดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์ท่ี
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุน  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 จึงมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน การ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้ง การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนการ
ขออนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัในเร่ืองการเพ่ิมทุนและเร่ือง
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   

 
 
 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,132,806,419 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัส่ี
ร้อยสิบเกา้บาท) 

แบ่งเป็น 1,132,806,419 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัส่ี
ร้อยสิบเกา้หุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,132,806,419 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัส่ี

ร้อยสิบเกา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี  -      
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนอนุมติั
มอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,544,105,835 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหา้

บาท) 
แบ่งออกเป็น 1,544,105,835  หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหา้

หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั 1,544,105,835   หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหา้

หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)" 
 
(ข) ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 

(“TTA-W4” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ") จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 
 

โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม 
ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ทั้งน้ีรายละเอียดของการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนผูถื้อหุน้เดิมดงักล่าว ปรากฎตามแบบรายงานการ
เพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
 
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท 
และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) 
ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและ
เป็นไปตามสัดส่วน รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 
 (ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ (ข) นั้น ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
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 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ 
โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 14 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

 
 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 99,370,196 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) 
 
 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 13,818,632 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนในคร้ังน้ี 

 
ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั้งน้ี สิทธิ
ดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจอง
ซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี 
 
กรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิและชาํระค่าจอง
ซ้ือหุน้ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
 
กรณีท่ีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้น
นั้นท้ิง) ทั้งน้ี จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและ
ชาํระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ให้จดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือ
เกินกวา่สิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่
สิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง)โดยจาํนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้
ดาํเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจดัสรร 
 

การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจอง
ซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํ
เสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 
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12/2554”) หรือ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้น
ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจาํกดั”) ตามนิยามท่ีกาํหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศทจ. 
28/2551”) ทั้งน้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัดน้ีจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะ
กาํหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ 
สจ. 39/2551”) อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอ
ขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

 

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (TTA-W4) 

 จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวนไม่เกิน  99,370,196 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง
สิทธิสาํหรับการซ้ือหุน้สามญั (อตัราส่วน 10:3:1) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน 

 

 คณะกรรมการมีมติอนุมติัมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการเพ่ิมทุน และการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี 
โดยอาํนาจดงักล่าวรวมถึง 

 กาํหนดรายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ในราคาไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน ประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ีสจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากวา่ราคา
เสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 
 

 กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ
ขาย และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดงักล่าว
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯในคราวเดียวหรือ
หลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึงหลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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 กาํหนดช่ือบุคคลในวงจาํกดัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิม 
 

 เปล่ียนแปลงวธีิการในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตลอดจนดาํเนินการ
ใดๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งต่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ทั้งน้ีภายใต้
ขอบเขตท่ีไดรั้บอนุมติั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายและ/หรือ
จดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สําเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง การเจรจา การจดัทาํ 
ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของ
บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
o เจรจา หรือเขา้ทาํสัญญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปล่ียนแปลงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และ พิจารณาเลือกตวัแทนรับจองซ้ือหุน้ และ/หรือ ท่ีปรึกษา หรือตวัแทน ท่ีจาํเป็น
ในการจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้ แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ และแก่บุคคลใน
วงจาํกดั 

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งต่อ การจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้ต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ และต่อ
บุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบียนซ้ือขายหุน้สามญัใหม่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และ
ติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

 
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. 2556 น้ี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิประจาํปี เท่ากบั 4,868,686,654 บาท  
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ขอ้มูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งบการเงินปี 2556 งบการเงินปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)  
1. กาํไร/ขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน (4,868,686,654) บาท (4,455,885,989) บาท 

2. จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ 991,837,961 หุน้ 708,004,413 หุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  งดจ่าย งดจ่าย 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ทั้งปี) งดจ่าย งดจ่าย 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 
  

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2557 และกาํหนดค่า
ตรวจสอบบัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํรอบ
ปีบญัชี 2557 ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนด 
                

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพ่ือขออนุมติั นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ และ
นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต  จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี 2557 
และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 4.65 ลา้นบาท  เน่ืองจากจาํนวนบริษทัยอ่ยท่ีเพ่ิมข้ึน และการนาํมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัใหม่มาใช ้ 

 
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 
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมี
อาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 
2557 เป็นจาํนวน 4.65 ลา้นบาท  

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นเงิน 5.35 

ลา้นบาท (รอบปีบญัชี 2555 : 7.82 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ย เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัร
ส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 

 
ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ 

 งบการเงินปี 2557 งบการเงินปี 2556 
ค่าสอบบญัชี 4.65  ลา้นบาท 3.20 ลา้นบาท 

 
อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศของบริษทัฯ จาํนวน 36 บริษทั ประจาํรอบปีบญัชี 2557 ดว้ย      
 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
หมายเหตุ 
1. ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีหาก

ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฎิบติัหนา้ท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และใน
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ท่ีครบรอบ 5 ปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัฯจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบ
ปีบญัชีติดต่อกนั   

2. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2556 
3. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
4. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
5. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
 

วาระที ่8 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 1/2557 น้ี  
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- ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
- นายสันติ บางออ้ 
- นายอีฟ บาบิว 
 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั นายสันติ บางออ้ และนายอีฟ บาบิว เป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตามวาระ  ทั้งน้ี ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง   
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอช่ือนายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั และเสนอช่ือ นายสันติ บางออ้ นายอีฟ บาบิว ต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการ
นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2557  

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 
วาระที ่9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สําหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2557 จะยงัคงอัตราเดิมไม่

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

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2557 ซ่ึงจะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดอ้นุมติัไว ้  
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วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตักิารเปลีย่นรอบปีบัญชีและการแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 38 ของบริษัทฯ 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 กาํหนดใหร้อบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 

กนัยายน ของทุกปี ทั้งน้ี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปีปฎิทินคณะกรรมการจึงมีมติขอนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเปล่ียนรอบบญัชีเป็น
วนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี และขอนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือขอแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 38 ของบริษทัฯ  เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนรอบปีบญัชี ดงันั้น ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 จะเป็นดงัน้ี  

“ขอ้ 38: รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี” 
 
วาระที ่11 รับทราบการแผนการนําบริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 บริษทั พีเอม็โทรีเซน เอเชียโฮลด้ิงส์จาํกดั ("PMTA") ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์
จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”หรือ"TTA") เตรียมการดาํเนินการยืน่คาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ และยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาด
หลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”)   
  

ในปัจจุบนั PMTA ถือหุน้ร้อยละ 100.00 ในบาคองโค การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") เป็นกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีจะสร้างฐานการเงินท่ีมัน่คงเพ่ือสนบัสนุนการเติบโตใน
อนาคตของ บาคองโค และเพ่ือสะทอ้นมูลค่าทางตลาดท่ีแทจ้ริงซ่ึง ณ ปัจจุบนัอยูภ่ายใตพ้อร์ตการลงทุนของบริษทัฯ 

 

 ทั้งน้ี บาคองโคเป็นบริษทัในเวียดนาม ประกอบธุรกิจหลกัโดยการขายและจดัจาํหน่ายสินคา้ในหมวดผลิตภณัฑ์
ปุ๋ยและเคมีเพ่ือการเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็นอนัดบัสองในเร่ืองของการผลิต และเป็นอนัดบัหน่ึงในเร่ืองผล
กาํไร นอกเหนือจากนั้นบาคองโคยงัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการให้เช่าพ้ืนท่ีโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
Phu My I  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
  การเสนอขายหุน้ของ PMTA ดงักล่าวจะทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TTA ใน PMTA ลดลงซ่ึงเขา้ข่ายเป็นการ
จาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์น
การทาํรายการท่ีมีนยัสาคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551  และฉบบัแกไ้ข
เพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั 
จดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนั ท่ี 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) โดยเม่ือคาํนวณ
ขนาดของรายการแลว้มีมูลค่าตํ่ากวา่ร้อยละ 15.00   
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แมว้า่กรณีการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง TTA ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของ TTA 
คณะกรรมการของ TTA มีความประสงคท่ี์จะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบถึง
แผนการเขา้จดทะเบียนฯ ของ  PMTA ใน  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
 
วาระที ่12 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 และวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นวนัปิด
สมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัและ

เวลาและสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
 
อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8  หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ
มอบฉนัทะไดจ้าก www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม
ต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม       
ผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบั มาแสดงต่อ
พนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดยใช้
แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12 
 

หนังสือเชิญประชุมนีอ้อก ณ วนัที ่9 มกราคม พ.ศ. 2557  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8   


