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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย :  

1.             แบบรายงานการเพ่ิมทุน (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
2. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะของผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมี้มติแกไ้ขวาระการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ดงัน้ี 

ก. เพ่ิมวาระการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล และใหเ้ป็นวาระท่ี 3 (ใหม่) 
ข. แกไ้ขวาระท่ี 3 (เดิม) เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และเปล่ียนเป็นวาระท่ี 4 
ค.  แกไ้ขวาระท่ี 4 (เดิม) เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ และเปล่ียนเป็นวาระท่ี 5 
ง. แกไ้ขวาระท่ี 5 (เดิม) เก่ียวกบัวาระอ่ืนๆ และเปล่ียนเป็นวาระท่ี 6 
จ. โดยกาํหนดใหจ้ดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556  เป็นวนัเดิม คือ  วนัศุกร์ท่ี 14 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2555  เวลา 9.00 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนน
วทิย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 

 
จากการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว บริษัทฯ จึงขอส่งหนังสือเชิญประชุมวสิามญัคร้ังที ่1/2556 ฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ และ

เอกสารประกอบการพจิารณาเฉพาะส่วนทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ มายงัผูถื้อหุน้  
 
วาระการประชุมมีดงัต่อไปน้ี 
       

วาระที ่1 เพือ่รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 1/2555 ทีจ่ัดประชุมเมือ่วนัองัคารที ่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2555 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 ข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 

2555 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมาย
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กาํหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ยแลว้ และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 
หมายเหตุ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ เพือ่สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
มาตรา 140 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") 

บญัญติัวา่ "ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหล้ดทุนโดยวธีิตดัหุน้จดทะเบียนท่ีจาํหน่ายไม่ได ้ หรือท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายได้
เม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ" 
 นอกจากน้ี มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ บญัญติัวา่ "...บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทัได ้ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 783,004,413 บาท เป็น 
708,004,413 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 75,000,000 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของหุน้กู้
แปลงสภาพของบริษทัฯ ซ่ึงครบกาํหนดการใชสิ้ทธิและหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้มดอายลุงแลว้  และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดยท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯโดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ดงัน้ี 

 

 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 708,004,413 บาท (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 

แบ่งเป็น 708,004,413 หุน้ (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

                 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 708,004,413 หุน้ (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี  -      
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หมายเหตุ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3  เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงนิสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา

และอนุมติัการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 
(1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.00445 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัเดิมในจาํนวนรวม 

708,004,413 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท 
 (2) หุน้ปันผลในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้เดิม เป็น

จาํนวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณีมีเศษของหุน้ท่ีนอ้ยกวา่ 1 หุน้จะถกูปัดท้ิง รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ินไม่เกิน 
28,320,176 หุน้ รวมเป็นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท 

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และหุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่า 0.04445 บาท ต่อหุน้ บริษทัฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใน
อตัราร้อยละ 10 หรือ 0.00445 บาทต่อหุน้จากเงินท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผลและหุน้ปันผลสุทธิ
เท่ากบั  0.04 บาทต่อหุน้  ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน  31,470,795.64 บาท  

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ 
วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ
กาํหนดใหว้นัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ("พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ") และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2556  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติับริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผล และเงินสด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดย 
(1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.00445 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัเดิมในจาํนวนรวม 

708,004,413 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท 
(2) หุน้ปันผลในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้เดิม เป็น

จาํนวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณีมีเศษของหุน้ท่ีนอ้ยกวา่ 1 หุน้จะถกูปัดท้ิง รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ินไม่เกิน 
28,320,176 หุน้ รวมเป็นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท 
 

หมายเหตุ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  (แก้ไขเพิม่เตมิ) 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ บญัญติัวา่ "บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้โดยการออก

หุน้เพ่ิมข้ึน 
 
การออกหุน้เพ่ิมตามวรรคหน่ึงจะกระทาํไดเ้ม่ือ 
(1)  หุน้ทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้ยงัจาํหน่ายไม่ครบ

หุน้ท่ีเหลือตอ้งเป็นหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
(2)  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 
(3) นาํมตินั้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม

ลงมติดงักล่าว..." 
นอกจากน้ี มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนฯ บญัญติัวา่ "...บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ

ขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..." 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะไดจ้ากการระดมทุนในคร้ังน้ี เพ่ือการลงทุนในธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจบริการ

นอกชายฝ่ัง และการลงทุนในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม การเพ่ิมทุนเป็นการเสริมความแขง็แกร่งของสถานะทางการเงินของ
บริษทัฯ และเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่บริษทัฯ ดงันั้น ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ควรอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 708,004,413 บาท เป็น  1,444,329,002 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จาํนวน 736,324,589 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 เพ่ือ ก) รองรับ
การเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Right 
Offering) ข) รองรับการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลใน
วงจํากดั”)  (Private Placement)  ค) รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดยท่ีคณะกรรมการบริษทัฯโดยการยกเลิกขอ้ความเดิม
และแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ดงัน้ี 
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 หมายเหตุ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5 เพือ่พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ของบริษัทฯ (แก้ไขเพิม่เตมิ) 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
ในการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 736,324,589 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลเป็นหุน้สามญั และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสในการรักษาสัดส่วนการถือหุน้ของตนและมีสิทธิใน
การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ก่อนบุคคลอ่ืน บริษทัฯ จึงมีความประสงคจ์ะจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของ
บริษทัฯ โดยวธีิดงัต่อไปน้ี 

(1)   จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 708,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม ในอตัราจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 14.00 บาท  เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง   

(2)  ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ จะ
ดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลใน
วงจํากดั”) ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้น ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  ทั้งน้ีราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ี
จะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการ
กาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ("ประกาศ สจ. 39/2551") ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน    

(3)  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 28,320,176 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปัน
ผล   

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,444,329,002 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้
พนัสองบาท) 

แบ่งเป็น 1,444,329,002 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้
พนัสองหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

                 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 1,444,329,002 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้
พนัสองหุน้)  

หุน้บุริมสิทธิ   - ไม่มี - 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 736,324,589 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ตามรายละเอียดดงัน้ี   
(1)   จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวนไม่เกิน 708,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม ในอตัราจดัสรร 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 14.00 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง   

(2)  ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษทัฯ จะ
ดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่แก่บุคคลใน
วงจํากดั”) ตามนิยามท่ีกาํหนดไวใ้น ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม)  ทั้งน้ีราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ี
จะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการ
กาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า ("ประกาศ สจ. 39/2551") ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน    

(3)  จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 28,320,176 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปัน
ผล   

นอกจากน้ี การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัหมายถึงการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลเฉพาะเจาะจงตาม
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้น ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และผูท่ี้ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ 

(4)  หุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บจากหุน้ปันผล และหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีมีการจองซ้ือและชาํระแลว้
ในการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสัดส่วนและในการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคล
ในวงจาํกดัใดๆ จะตอ้งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") 

(5) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ  มีอาํนาจในการทาํหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
(ก) กาํหนดการจดัสรรหุน้ใด ๆ ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 

ตามสัดส่วนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั  ทั้งน้ีราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯมีอาํนาจกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคา
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน  

(ข) กาํหนดรายละเอียดและรายการท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียงการ
จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่คราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย และขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ ภายใตแ้ผนการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(ค) กาํหนดช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิจองซ้ือภายใตแ้ผนการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัสาํหรับหุน้
ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน 

(ง) แกไ้ขเพิ่มเติมวธีิการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ และดาํเนินการท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบั
การจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ภายใตแ้ผนการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดั ภายในขอบเขตของการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดัตามมติท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 
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(จ) มอบหมายหนา้ท่ีใหก้รรมการผูมี้อาํนาจในการลงนามท่านใด ๆในการ: 
(1)  เจรจาและเขา้ทาํสัญญาและขอ้ตกลงใด ๆ ลงนามและแกไ้ขเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ และพิจารณา

แต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผูใ้หบ้ริการอ่ืน ๆ ดงักล่าว และ/หรือ ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพยแ์ละ
ตวัแทนรับส่งคาํสั่งซ้ือขาย และ/หรือท่ีปรึกษาหรือตวัแทนตามท่ีอาจมีความจาํเป็นสาํหรับทั้งการจดัสรรหุน้สามญัท่ีออก
ใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน  และแผนการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดั  และ 

(2) จดัทาํลงนามคาํขอ การยืน่ขอการผอ่นผนั คาํบอกกล่าวหรือเอกสารอ่ืน ๆ เช่นวา่ท่ีเก่ียวกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน  และแผนการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลใน
วงจาํกดัและการจดทะเบียนหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การจดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พาณิชยแ์ละการประสานงานและติดต่อเจา้หนา้ท่ีหรือผูแ้ทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมายเหตุ 
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6 เพือ่พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
  บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ เป็นวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัและเวลาดงักล่าว

โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 7.30 น.  
 
อน่ึง เพ่ือความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้าก www.thoresen.com และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้
เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน และโปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบั พร้อมหลกัฐานแสดง
สิทธิเขา้ร่วมประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 

หนังสือเชิญประชุมนีอ้อก ณ วนัที ่ 4 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมน้ี 


