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

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
2. รายงานประจําปี 2556 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
6. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการนําบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมซองตอบรับ
9. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
10. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และคะแนนเสี ยงสําหรับวาระการประชุม
11. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์
ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์ พาร์ ค เลขที่ 199 ถนนสุ ขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุ มเมือ่ วันที่ 30 มกราคม
2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
และ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับรอบปี บัญชี 2556 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สําหรั บปี บัญชี สิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และรายงานประจําปี
2556 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปี ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2556 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และรายงานประจําปี
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบ
บัญชี
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 อบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2556 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ งงบ
การเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุ ป
สาระสําคัญ ดังนี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรี ยบเทียบ (บางส่ วนของบริ ษทั )

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
ขาดทุนสุ ทธิ
การปั นส่ วนขาดทุนสุ ทธิ
 ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
− กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ
− ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจําหน่ าย
(รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด)
 ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
− กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ
− ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจําหน่ าย
(รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด)
มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้ว
อัตราส่ วนกําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
43,091,389
40,797,225
17,790,616
16,904,157
25,300,773
23,893,068
18,463,089
16,347,207
(4,868,687)
(4,455,886)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
29,799,858
26,064,022
11,420,254
11,062,416
18,379,604
15,002,606
(594,655)
(2,899,981)

(214,125)

(237,570)

(182,379)

676,624

(4,866,093)
(5,080,218)

(4,256,864)
(4,494,434)

(412,276)
(594,655)

(3,576,605)
(2,899,981)

240,257

59,046

-

-

(28,726)
211,531
991,838
(5.86)

(20,498)
38,548
708,004
(6.35)

991,838
(0.69)

708,004
(4.10)

ความเห็นคณะกรรมการ
งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรั บปี บัญชี สิ้นสุ ด 30
กันยายน พ.ศ. 2556 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว 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. 2556 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาท เป็ น 1,132,806,419
บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจําหน่ ายจํานวน 641 หุ้น และพิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไข
เพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
กฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 140 บัญญัติวา่ "ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดั หุน้
จดทะเบียนที่จาํ หน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิ บ
สี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ"
นอกจากนี้ กฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 บัญญติวา่ "...บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง..."
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาท เป็ น
1,132,806,419 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 641 หุน้ ซึ่ งได้จดั สรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ในปี 2556 และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอโดยที่คณะกรรมการบริ ษทั โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ดงั นี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุน้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,132,806,419 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนหกพันสี่
ร้อยสิ บเก้าบาท)
1,132,806,419 หุน้
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนหกพันสี่
ร้อยสิ บเก้าหุน้ )
1 บาท
(หนึ่งบาท)
1,132,806,419 หุน้

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนหกพันสี่
ร้อยสิ บเก้าหุน้ )

- ไม่มี -

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อนําเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ ง และโดยได้คาํ นึงถึงประโยชน์ที่
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน การ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการ
ขออนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องการเพิ่มทุนและเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนอนุมตั ิ
มอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,132,806,419 บาท เป็ น 1,544,105,835 บาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 411,299,416 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,544,105,835 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิ บห้า
บาท)
1,544,105,835 หุ น้ (หนึ่งพันห้าร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิ บห้า
หุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
1,544,105,835 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยสามสิ บห้า
หุ น้ )
- หุน้ (-)"

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี้
 หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ควบกับ
 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 4
(“TTA-W4” หรื อ "ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ") จํานวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย

โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 10 หุ น้ สามัญเดิม
ต่อ 3 หุ น้ สามัญใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (10:3:1) ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรร
หุ น้ สามัญเพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้ เดิมดังกล่าว ปรากฎตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนหุ ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หน่วยละ 0 บาท
และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 18.50 บาทต่อหุ ้น (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับสิ ทธิ )
ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่ใช้
สิ ทธิ จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิ จองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและ
เป็ นไปตามสัดส่ วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั้น ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
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 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 298,110,588 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 10 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 3 หุ น้ สามัญใหม่
โดยเสนอขายในราคาหุ น้ ละ 14 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง
 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 99,370,196 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4)
 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
ตามสัดส่ วนในครั้งนี้
ในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นนั้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิ ทธิ
ดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่จอง
ซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิ ทธิ มีดงั ต่อไปนี้
กรณี ที่มีหุน้ เหลือมากกว่าหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจอง
ซื้ อหุน้ ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
กรณี ที่มีหุน้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
(ก)
ผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นเกิ นกว่าสิ ทธิ แต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม
ของผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ รายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ ้น
นั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้ อและ
ชําระค่าจองซื้ อแล้ว
(ข)
ในกรณี ที่ยงั มีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อ
เกินกว่าสิ ทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่า
สิ ทธิ แต่ละรายนั้น (ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ น้ นั้นทิ้ง)โดยจํานวนหุ น้ ที่มี
สิ ทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้
ดําเนิ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผทู้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทัง่ ไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร
การจัดสรรหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่จอง
ซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ ใด ถือครองหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรื อข้ามผ่านจุดที่ตอ้ งทําคํา
เสนอซื้ อหลักทรั พย์ (Tender Offer) ตามที่ กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ.
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12/2554”) หรื อ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุ น้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ ้น
ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่ มี หุ้นสามัญเพิ่ม ทุ นเหลื อจากการจัดสรรให้แ ก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจํากัด”) ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการ
ขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศทจ.
28/2551”) ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ
ราคาเสนอขายหุ ้นที่ อ อกใหม่ ต่อ บุ คคลในวงจํากัดนี้ จ ะไม่ ต่ าํ กว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะ
กําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่ กาํ หนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ
สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอ
ขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ (TTA-W4)
 จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จํานวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตาม
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในอัตราส่ วน 10 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 3 หุ น้ สามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิสาํ หรับการซื้ อหุน้ สามัญ (อัตราส่ วน 10:3:1) ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิ จอง
ซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน
คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร มีอาํ นาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้
โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึง
 กําหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ในราคาไม่ต่าํ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ น ที่ ทจ. 28/2551 และประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่าราคา
เสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
 กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขาย และ/หรื อจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยรายละเอียดดังกล่าว
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ ้นและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯในคราวเดียวหรื อ
หลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้ อและชําระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจํากัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
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 กําหนดชื่อบุคคลในวงจํากัดที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
เดิม


เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตลอดจนดําเนินการ
ใดๆ ที่ จาํ เป็ นและเกี่ ยวข้องต่อการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้ ภายใต้
ขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้



ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรื อ
จัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็ จลุล่วง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง การเจรจา การจัดทํา
ลงนาม และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขาย หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรื อการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ของ
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปนี้
o เจรจา หรื อเข้าทําสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และ พิจารณาเลือกตัวแทนรับจองซื้ อหุ น้ และ/หรื อ ที่ปรึ กษา หรื อตัวแทน ที่จาํ เป็ น
ในการจัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้น แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ และแก่บุคคลใน
วงจํากัด
o ลงนามในแบบฟอร์ ม ในการสละลิ ทธิ ในหนังสื อบอกกล่าว หรื อเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้นต่อผูถ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ และต่อ
บุคคลในวงจํากัด และการจดทะเบียนซื้ อขายหุ น้ สามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย รวมถึ ง การจดทะเบี ย นการเพิ่ ม ทุ น ต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ และ
ติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 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. 2556 นี้ บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 4,868,686,654 บาท
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ข้อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กําไร/ขาดทุนสุ ทธิตามงบการเงิน
2. จํานวนหุ น้ ชําระแล้ว
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ทั้งปี )
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินปี 2556
(4,868,686,654) บาท
991,837,961 หุน้
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

งบการเงินปี 2555 (ปรับปรุ งใหม่)
(4,455,885,989) บาท
708,004,413 หุน้
งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่ออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และกําหนดค่ า
ตรวจสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจํารอบ
ปี บัญชี 2557 ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 37 กําหนด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อขออนุมตั ิ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ และ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอาํ นาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจํารอบปี บัญชี 2557
และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 4.65 ล้านบาท เนื่องจากจํานวนบริ ษทั ย่อยที่เพิ่มขึ้น และการนํามาตรฐานการ
บัญชีฉบับใหม่มาใช้
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
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เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ งมี
อํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี
2557 เป็ นจํานวน 4.65 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีสาํ หรับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา เป็ นเงิน 5.35
ล้านบาท (รอบปี บัญชี 2555 : 7.82 ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตร
ส่ งเสริ มของประเทศสิ งคโปร์ (AIS) บัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) การยืน่ ชําระภาษีและให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี
ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
ค่าสอบบัญชี

งบการเงินปี 2557
4.65 ล้านบาท

งบการเงินปี 2556
3.20 ล้านบาท

อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จํานวน 36 บริ ษทั ประจํารอบปี บัญชี 2557 ด้วย
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีหาก
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฎิบตั ิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และใน
กรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั ฯจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบ
ปี บัญชีติดต่อกัน
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2556
3. นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
4. นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
5. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 8 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 1/2557 นี้
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
นายสันติ บางอ้อ
นายอีฟ บาบิว

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต นายสันติ บางอ้อ และนายอีฟ บาบิว เป็ นกรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่ง
กรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อนายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ แทน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และเสนอชื่อ นายสันติ บางอ้อ นายอีฟ บาบิว ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการ
นับตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/ 2557
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วาระที่ 9 รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด
ย่อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯ สํา หรั บ ปี ปฏิ ทิ น พ.ศ. 2557 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. 2557 ซึ่ งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมตั ิไว้
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเปลีย่ นรอบปี บัญชีและการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 38 ของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 กําหนดให้รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 30
กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปี ปฎิทินคณะกรรมการจึงมีมติขอนําเสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อเปลี่ยนรอบบัญชีเป็ น
วันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และขอนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริ ษทั ฯ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนรอบปี บัญชี ดังนั้น ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 จะเป็ นดังนี้
“ข้อ 38: รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ่ มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ”
วาระที่ 11 รับทราบการแผนการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จํากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั พีเอ็มโทรี เซน เอเชียโฮลดิ้งส์จาํ กัด ("PMTA") ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”หรื อ"TTA") เตรี ยมการดําเนินการยืน่ คําขออนุญาตเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ และยืน่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
ในปัจจุบนั PMTA ถือหุน้ ร้อยละ 100.00 ในบาคองโค การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ ฯ") เป็ นกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ที่จะสร้างฐานการเงินที่มนั่ คงเพื่อสนับสนุนการเติบโตใน
อนาคตของ บาคองโค และเพื่อสะท้อนมูลค่าทางตลาดที่แท้จริ งซึ่ ง ณ ปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้พอร์ตการลงทุนของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ บาคองโคเป็ นบริ ษทั ในเวียดนาม ประกอบธุ รกิจหลักโดยการขายและจัดจําหน่ายสิ นค้าในหมวดผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยและเคมีเพื่อการเกษตร (NPK fertilizer producer) โดยเป็ นอันดับสองในเรื่ องของการผลิต และเป็ นอันดับหนึ่ งในเรื่ องผล
กําไร นอกเหนื อจากนั้นบาคองโคยังประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริ การให้เช่าพื้นที่โรงงานในเขตนิ คมอุตสาหกรรม
Phu My I
ความเห็นคณะกรรมการ
การเสนอขายหุน้ ของ PMTA ดังกล่าวจะทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ ของ TTA ใน PMTA ลดลงซึ่ งเข้าข่ายเป็ นการ
จําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ใน
การทํารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั
จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวัน ที่ 29 ตุลาคม 2547 (บจ/ป 21-01) โดยเมื่อคํานวณ
ขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15.00
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แม้วา่ กรณี การจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของ TTA ไม่จาํ เป็ นที่จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ของ TTA
คณะกรรมการของ TTA มีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบถึง
แผนการเข้าจดทะเบียนฯ ของ PMTA ใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
วาระที่ 12 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นวันกําหนดสิ ทธิ ผถู้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2557 และวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นวันปิ ด
สมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันและ
เวลาและสถานที่ที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิ ทธิการเข้าร่ วมประชุม
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมีบาร์โคดกํากับ มาแสดงต่อ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่มได้โดยใช้
แบบฟอร์ มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 12
หนังสื อเชิญประชุมนีอ้ อก ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
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 8
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