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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2555
2. รายงานประจําปี 2555 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
6. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมซองตอบรับ
8. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
9. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และคะแนนเสี ยงสําหรับวาระการประชุม
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์
ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์พาร์ค เลขที่ 199 ถนนสุ ขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2556 ขึ้ นเมื่ อวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับปี บัญชี 2555 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สําหรั บปี บัญชี สิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และรายงานประจําปี
2555 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปี ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2555 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และรายงานประจําปี
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 112 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กําหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน และต้องจัดให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2555 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ งงบ
การเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรั บปี บัญชี สิ้นสุ ด 30
กันยายน พ.ศ. 2555 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุ น งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม และรายงานของผูส้ อบบัญชี สําหรั บรอบปี บัญ ชี สิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2555 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 24 ธันวาคม 2555ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อนําเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ ง และโดยได้คาํ นึ งถึงประโยชน์ที่
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุน การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการ
ขออนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องการเพิ่มทุนและเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนอนุ มตั ิ
มอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 708,004,413 บาท เป็ น 1,132,807,060 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 424,802,647 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,132,807,060 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหกสิ บบาท)
1,132,807,060 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหกสิ บหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
1,132,807,060 หุน้ (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนเจ็ดพันหกสิ บหุน้ )
- หุน้ (-)"

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี้
• หุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 283,201,765 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ควบกับ
• ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 3
(“TTA-W 3” หรื อ "ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ") จํานวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย
โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุ ้น
สามัญใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนหุ น้ ละ14 บาท ราคาเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 17 บาทต่อหุ น้ (เว้นแต่กรณี มี
การปรับสิ ทธิ ) ทั้งนี้ เศษทศนิ ยมของหุ ้นหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดทิ้ง รายละเอียดเบื้องต้นของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
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ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิ จองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกัน
และเป็ นไปตามสัดส่ วน ตัวอย่างเช่น บนสมมติฐานว่า ผูถ้ ือหุ น้ ถือหุน้ จํานวน 100 หุน้ ใช้สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเต็มตาม
สิ ทธิจาํ นวน 40 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิเต็มตามสิ ทธิ 20 หน่วย แต่หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะจองซื้ อหุน้
สามัญเพิ่มทุนน้อยกว่า หรื อมากกว่าสิ ทธิที่จาํ นวน 40 หุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ น้อยกว่า หรื อมากกว่า
ตามสัดส่ วนการจองซื้ อหุน้ สามัญ และจองซื้ อในคราวเดียวกันด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
ที่เกิดขึ้นจากการคํานวณให้ปัดทิ้ง
อนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิ จะต้องใช้สิทธิ ในการจองซื้ อทั้งหุ ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตาม
สัดส่ วน โดยไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ จองซื้ ออย่างใดอย่างหนึ่ งได้ ไม่วา่ จะเป็ นการจองซื้ อตามจํานวนสิ ทธิ น้อยกว่าสิ ทธิ
หรื อเกินกว่าสิ ทธิ
(ค) ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
・จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 283,201,765 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุ น้ สามัญใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ น้ ละ 14 บาท
เศษทศนิยมของหุน้ ที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดทิ้ง
・ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ โดย
แสดงความจํานงจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ เดิมที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายนั้นถืออยู่ เศษ
ทศนิยมของหุน้ จากการคํานวณให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
ก็ต่อเมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุน้ ที่
จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุน้ และอยูภ่ ายใต้บงั คับหลักเกณฑ์ขอ้ จํากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้
ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
・ ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด ("การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด") ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (และที่มี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด
โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศสจ. 39/2551") อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจํากัด หมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ ทจ.
28/2551 และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
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การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
・ จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 141,600,882 หุ น้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
(ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจดังต่อไปนี้
• กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายและ/หรื อ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เช่ น ระยะเวลา วิธีการจองซื้ อและชําระเงิ น รวมถึงหลักเกณฑ์การ
จัดสรรหุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินสิ ทธิ
• ดําเนิ นการใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามที่ เห็ นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรื อจัดสรร
หลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็ จลุล่วงซึ่ งรวมถึงการจัดทํา ตกลงเจรจา ลงนาม และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ และ/หรื อ เอกสาร
หรื อสัญญาใด ๆ ที่อาจจําเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรื อการนําหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เข้าจดทะเบียนซื้ อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัด ทํา หรื อ แก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงข้อ กํา หนดสิ ท ธิ ข องใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ กํา หนดหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข หรื อ
รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิ ทธิ ภายใต้เงื่อนไขของข้อกําหนด
สิ ทธิฯ
• กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหุ น้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดอยู่เพียงการกําหนดชื่ อบุคคลที่มีสิทธิ จองซื้ อในการเสนอขายหุ ้นดังกล่าว การเสนอขายในคราวเดี ยวหรื อหลายคราว
ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาด โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ น้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42 กําหนดว่า
การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้
แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนกับแผนการลงทุน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวน หรื อแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครั้งคราว เพื่อให้เป็ นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปั จจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 นี้ บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 4,618,833,354 บาท
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ข้อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ปี 2554 (ก่อนปรับปรุ งใหม่)
1. กําไร/ขาดทุนสุ ทธิตามงบการเงิน
139,473,366 บาท
2. จํานวนหุ น้ ชําระแล้ว
708,004,413 หุน้
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
0.50 บาท ต่อหุน้
3.1 ระหว่างรอบปี บัญชี
0.50 บาทต่อหุน้
3.2 สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
1.00 บาท ต่อหุน้
รวม
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ทั้งปี )
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล

708,004,413 บาท
ประมาณร้อยละ 364.45 ของกําไรสุ ทธิ หลัง
ปรับปรุ งด้วยขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

ปี 2555
(4,618,833,354) บาท
708,004,413 หุน้
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่ออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และกําหนดค่ า
สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี
2556 ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 37 กําหนด
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 20) กําหนดให้บริ ษทั ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฎิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากจากปฏิบตั ิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย
สองรอบปี บัญชีนบั แต่วนั ที่พน้ จากการปฎิบตั ิหน้าที่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2556 และมีความเห็นว่า
เนื่ องจากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 5
รอบปี บัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรายใหม่จากสํานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2556 แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิม
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทํางาน ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนค่าสอบบัญชี จึงได้ทาํ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ ให้แต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
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แห่งสํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2556
โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ งมีอาํ นาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจํานวน 3,200,000 บาท ซึ่ งลดลงร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีของรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมาที่จาํ นวน 3,240,000 บาท เนื่องจากปริ มาณธุรกรรมลดลง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชี
ดังนี้
1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
2. นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
3. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
4. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ งมี
อํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
2556 เป็ นจํานวน 3,200,000 บาท
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จํานวน 37 บริ ษทั ประจํารอบปี บัญชี 2556 ด้วย
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
หมายเหตุ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ และนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริ ษทั ฯ เนื่องจากเพิ่งจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นปี แรก

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ถึงใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับ
เลือกให้เข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 นี้
- ดร. พิชิต นิธิวาสิ น
- นาย ปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ล แอนดรู ว์ สโตคส์
- นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี
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ดร.พิชิต นิ ธิวาสิ น นายปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ ล แอนดรู ว์ สโตคส์ และนายกานิ ม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี เป็ น
กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ดร.พิชิต นิธิวาสิ น และนายปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ ล แอนดรู ว์
สโตคส์ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ และนายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน อาหมัด บิน
มูฟตา อัล นัสซารี ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ แทน ดร.พิชิต นิธิวาสิ น และนาย
ปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ ล แอนดรู ว์ สโตคส์ และเสนอชื่ อ นายกานิ ม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
เลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/ 2556
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ี คุณธรรมและจริ ยธรรม มี พ้ืนฐานและความเชี่ ยวชาญจากหลายหลากอาชี พ ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วาระที่ 8 รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนสํ าหรับคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯ สํา หรั บ ปี ปฏิ ทิ น พ.ศ. 2556 จะยัง คงอัต ราเดิ ม ไม่
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่
31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมตั ิไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2556 ซึ่ งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมตั ิไว้
วาระที่ 9 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นวันกําหนดสิ ทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นวันปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันและ
เวลาและสถานที่ที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
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อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิ ทธิการเข้าร่ วมประชุม
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมีบาร์โคดกํากับ มาแสดงต่อ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่มได้โดยใช้
แบบฟอร์ มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 11
หนังสื อเชิญประชุมนีอ้ อก ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม
และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมแทน ท่านสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7

-9-

