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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 30 มกราคม 2557 
 2. รายงานประจาํปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ และขอ้มูลการ        
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
5. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
7. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
8. รายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 เลขท่ี  

COR:MS/EL14045t/ms เร่ือง การกาํหนดสัดส่วนการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซน
ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) ในการจองซ้ือหุน้สามญัของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ 
จาํกดั (มหาชน) และการกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) และวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อ
หุน้ พร้อมซองตอบรับ 

10. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุม 

11. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 
12. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

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

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัพธุท่ี 28 มกราคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮอลล ์
ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2557 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 30 มกราคม 
2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 ข้ึนเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 

2557 และ  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

  
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2557 ส้ินสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 และรายงานประจาํปี 2557 ให้

ผูถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2557 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 และรายงานประจาํปี 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ

บัญชี 
 

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

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัให้ ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้
เสร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม  สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึง 
งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุป
สาระสาํคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 
(หน่วย: พนับาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ปี 2557 ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2557 ปี 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยร์วม 49,330,726 43,297,808 34,171,116 29,865,751 
หน้ีสินรวม 17,731,343 17,856,289 11,381,755 11,420,254 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 31,599,383 25,441,519 22,789,361 18,445,497 
รายไดร้วม 21,431,238 18,463,089 - - 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  1,625,275 (4,915,950) 106,455 (570,850) 
การปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
− กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานปกติ 
− ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจาํหน่าย 

(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
 

1,034,215 
 

(18,986) 

 
 

 (252,966) 
 

(4,866,093) 

 
 

 109,302 
 

(2,847) 

 
 

 (158,574) 
 

(412,276) 

 1,015,229 (5,119,059) 106,455 (570,850) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
− กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานปกติ 
− ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจาํหน่าย 

(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
615,987 

 
(5,941) 

 
231,835 

 
(28,726) 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 
 610,046 203,109 - - 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,293,235 991,838 1,293,235 991,838 
อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.88 (5.91) 0.09 (0.66) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่มีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม และรายงานของผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
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วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 และ
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
งบการเงินสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ปรากฏวา่ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปี เท่ากบั 1,015,228,837 บาท โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

 

นอกจากน้ีตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“พรบ. มหาชนจํากดั”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดวา่ บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนสาํรอง เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    

 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนประกอบกบัมีกาํไรสุทธิในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 5,330,000 บาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นดงัน้ี 
 

ก) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 5,330,000 บาท 
ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํรอบปีบญัชี 2557 ซ่ึงส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2557 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนด โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ี
มีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นวนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”) และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,537,463,800 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวนรวม 6,642,035 หุ้น 
และพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 140 บญัญติัวา่ "ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหล้ดทุนโดยวธีิตดัหุน้ 

จดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้หรือท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายไดเ้ม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบ
ส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ" 
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 นอกจากน้ี พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 31 บญัญติัวา่ "...บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,544,105,835  บาท 
เป็น 1,537,463,800  บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 6,642,035   หุน้ (แบ่งเป็นหุน้ส่วนเกินท่ีออกเพ่ือ
รองรับการปรับสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) จาํนวน 6,640,856 หุน้ และ
หุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ท่ีจาํหน่ายไม่ได ้
จาํนวน 1,179 หุน้) และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การ

ออกหลกัทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 ไดพิ้จารณาถึงการระดมทุนโดยการเพ่ิมทุนของ

บริษทัฯ เพ่ือนาํเงินทุนมาใชใ้นการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่ง และโดยไดค้าํนึงถึงประโยชน์ท่ี
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุน  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 จึงมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ การ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ตลอดจนการขออนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาและอนุมติัในเร่ืองการเพ่ิมทุนและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป   

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ตลอดจน
อนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,537,463,800  บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสาม
พนัแปดร้อยบาท) 

แบ่งเป็น 1,537,463,800 หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสาม
พนัแปดร้อยหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,537,463,800  หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสาม

พนัแปดร้อยหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 



 

 - 6 -

(ก) ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,537,463,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,276,847,250  บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,276,847,250 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,276,847,250 บาท (สองพนัสองร้อยเจด็สิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัสองร้อย

หา้สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น 2,276,847,250 หุน้ (สองพนัสองร้อยเจด็สิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัสองร้อย

หา้สิบหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

                 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 2,276,847,250 หุน้ (สองพนัสองร้อยเจด็สิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเจด็พนัสองร้อย

หา้สิบหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 

 
(ข) ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 520,470,459  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 (“TTA-W5”) 

หรือ “ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ”) จาํนวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย 
 

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะเท่ากบั ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยยอ้นหลงั 30 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 6 มกราคม 2558 (ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558) (“ราคาถัวเฉลีย่”) หกัดว้ยส่วนลดจาํนวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 (“อตัราส่วนลด”) ของราคาถวัเฉล่ียดงักล่าว (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”)  ราคาเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมี
การปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุน้เดิมท่ีใช้
สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตาม
สัดส่วน รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 
 (ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ (ข) นั้น ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 520,470,459  หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 15 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 6 หุ้นสามญัใหม่ โดย
เสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ RO ต่อหุน้ เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 
 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) 
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 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในคร้ังน้ี และ 
 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในคร้ังน้ี 

 
ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
เกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 
20 ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจอง
ซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้ งหมดแลว้
เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี 
 
กรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
 
บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุน้ดงักล่าว
ทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ  
 
กรณีท่ีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของ ผูถื้อหุน้ท่ี
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) ทั้งน้ี จาํนวน
หุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ 
 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละ
รายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น (ใน
กรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) โดยจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่
เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้
จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  

 
การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่
สิทธิใด ถือครองหุน้ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผา่นจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ (Tender 
Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไขและวธีิการใน
การเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้
ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    ซ่ึงปัจจุบนัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหค้นต่างดา้วถือหุน้
ในบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 
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ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั”) ตามนิยามท่ีกาํหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งน้ี หากบุคคลในวงจาํกดัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
บริษทัฯ จะดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการเก่ียว
โยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของ
บริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการเกีย่วโยงกนั”) อยา่งไรกดี็ ในกรณีท่ีมี
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจากการเสนอขายและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีเหลือจากการเสนอขายทั้งหมด 
 
ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาด
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกดี็ ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

 

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (TTA-W5) 
 

 จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 5 (TTA–W5) จาํนวนไม่เกิน  173,490,153 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 15 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 6 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิสําหรับการซ้ือหุ้นสามญั (อตัราส่วน 15:6:2)  ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 
จากการคาํนวณให้ปัดเศษนั้ นท้ิง ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะตอ้งใช้สิทธิจองซ้ือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน 

 

(ง) คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร  หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการเพ่ิมทุน และการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี 
โดยอาํนาจดงักล่าวรวมถึง 

 กาํหนดอตัราส่วนลดเพ่ือการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ RO  
 กาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ในการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดั ในราคาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัดจะไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน 
ตลอดจนการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศรายการเก่ียวโยงกนั หากบุคคล
ในวงจาํกดัดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและ
เสนอขาย และ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียด
ดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่เพียง หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ใน
คราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วธีิการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึงหลกัเกณฑก์ารจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 กาํหนดช่ือบุคคลในวงจาํกดัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิม 

 เปล่ียนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตลอดจน
ดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งต่อการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
ทั้งน้ีภายใตข้อบเขตท่ีไดรั้บอนุมติั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ 

 ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายและ/
หรือจดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สําเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่เพียง การเจรจา 
การจดัทาํ ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขาย หรือจัดสรรหลกัทรัพย  ์และ/หรือการนาํหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
o เจรจา หรือเขา้ทาํสัญญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปล่ียนแปลงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

และ พิจารณาเลือกตวัแทนรับจองซ้ือหุน้ และ/หรือ ท่ีปรึกษา หรือตวัแทน ท่ีจาํเป็น
ในการจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งต่อ การจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้ต่อผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อบุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้น
สามญัใหม่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพ่ิมทุน
ต่อกระทรวงพาณิชย ์และติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคม 2557) และกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํรอบ
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)  ตามท่ีพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนด 
                

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพ่ือขออนุมติั นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ และ
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นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต  จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจาํรอบบญัชี ซ่ึง
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 950,000 บาท   

 
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 สาํหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมี
อาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชี สาํหรับ
รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557)  เป็นจาํนวน 950,000 บาท  
 

ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  
 สาํหรับงบการเงินปี 2557  

ส้ินสุด 30 กนัยายน 2557  
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557) 

สาํหรับงบการเงินรอบบญัชี 2557
ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 

(1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) 

คิดเป็นร้อยละของค่า
สอบบญัชีเดิม 

ค่าสอบบญัชี 4,650,000 บาท 950,000 บาท 20.43 
ค่าบริการอ่ืนท่ีจ่ายให้
ผูส้อบบญัชีและ
สาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสังกดั 

ไม่มี ไม่มี - 

 

อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยหลกัและบริษทั
ร่วมท่ีมีสาระสาํคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ ประจาํรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 
31 ธนัวาคม 2557) ดว้ย อาทิ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  บริษทั บาคองโค จาํกดั และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

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

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับ
ตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้

 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 น้ี  
- นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
- นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร

เลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการ
เป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558  

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
  

รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการแก้ไขนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือใหค้่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึน และเป็นไปตาม

แนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ท่ีประชุมคณะ 
กรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการ 
กรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นตน้ไป 
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จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ีค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผล
ประกอบการของรอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
  

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติันโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นพิจารณาว่า ยงัไม่ควรแกไ้ขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ี

เสนอ บริษทัฯ จะใชน้โยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555  และรับทราบโดยท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
คร้ังท่ี 1/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557  

 
วาระที ่10 พจิารณารับทราบความคบืหน้าของการนําบริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดรั้บ
ทราบแผนการนาํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)   (“PMTA”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ท่ีดาํเนิน
ธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน และถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั บาคองโค จาํกดั  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 

ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ไดอ้นุญาตให ้PMTA เสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนตามท่ี PMTA ไดข้ออนุญาตต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. 
และในการประชุมคณะกรรมการบริษทับริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2557 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 และการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั PMTA คร้ังท่ี 15/2557 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทั ทั้งสองบริษทัไดมี้มติอนุมติัรายละเอียดการ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกซ่ึงรวมถึงการ
กาํหนดวธีิการคาํนวณอตัราส่วน (Right Ratio) การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯตามสัดส่วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA กรณีท่ี
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA เกินกวา่สิทธิของตน 
(Oversubscription)  รวมถึงการกาํหนดวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (Record Date) เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและหุน้
สามญัเดิมของ PMTA ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกและกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู ้
ถือหุน้ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้โดยมีรายละเอียด
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

 
ทั้งน้ี จะแจง้ความคืบหนา้อ่ืนเพ่ิมเติมใหท้ราบต่อไปเม่ือแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ

หนงัสือช้ีชวนของ PMTA มีผลบงัคบัใช ้
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 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบความคืบหนา้การนาํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคณะกรรมการจึงเห็นควรแจง้ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 
พิจารณารับทราบความคืบหนา้ดงักล่าว 
 
วาระที ่11 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 6 มกราคม 2558 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 และวนัท่ี 7 มกราคม 2558 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ในวนัและ

เวลาและสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
 
อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบ
ฉนัทะไดจ้าก www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อ
พนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม         
ผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบั มาแสดงต่อ
พนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดยใช้
แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 13 
 

หนังสือเชิญประชุมนีอ้อก ณ วนัที ่7 มกราคม 2558  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 


