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

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :
1.
2.

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะของผูถ้ ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติแก้ไขวาระการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ดังนี้
ก. เพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และให้เป็ นวาระที่ 3 (ใหม่)
ข. แก้ไขวาระที่ 3 (เดิม) เกี่ยวกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และเปลี่ยนเป็ นวาระที่ 4
ค. แก้ไขวาระที่ 4 (เดิม) เกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ และเปลี่ยนเป็ นวาระที่ 5
ง. แก้ไขวาระที่ 5 (เดิม) เกี่ยวกับวาระอื่นๆ และเปลี่ยนเป็ นวาระที่ 6
จ. โดยกําหนดให้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 เป็ นวันเดิม คือ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแอทธินีคริ สตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุ งเทพฯ เลขที่ 61 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
จากการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอส่ งหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2556 ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และ
เอกสารประกอบการพิจารณาเฉพาะส่ วนทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม มายังผูถ้ ือหุน้
วาระการประชุมมีดงั ต่อไปนี้
วาระที่ 1 เพือ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ทีจ่ ัดประชุมเมือ่ วันอังคารที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2555
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2555 และได้จดั ทํารายงานการประชุมส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
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กําหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วยแล้ว และบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อ 4 ของหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ของบริษัทฯ เพือ่ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 140 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ")
บัญญัติวา่ "ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่จาํ หน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายได้
เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ"
นอกจากนี้ มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนฯ บัญญัติวา่ "...บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ได้ เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง..."
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 783,004,413 บาท เป็ น
708,004,413 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 75,000,000 หุ น้ ซึ่ งได้จดั สรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุน้ กู้
แปลงสภาพของบริ ษทั ฯ ซึ่ งครบกําหนดการใช้สิทธิ และหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอโดยที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯโดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ดงั นี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

708,004,413 บาท

(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามบาท)

แบ่งเป็ น

708,004,413 หุ น้

(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )

แต่ละหุน้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

708,004,413 หุน้

(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

- ไม่มี -
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หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3 เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด ให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการจ่ายผลตอบแทนในรู ปของเงินสดและหุน้ ปันผล ดังนี้
(1)
เงินปันผลในรู ปของเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.00445 บาท สําหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมในจํานวนรวม
708,004,413 หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท
(2)
หุน้ ปันผลในอัตรา 25 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ปันผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม เป็ น
จํานวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุ น้ กรณี มีเศษของหุน้ ที่นอ้ ยกว่า 1 หุน้ จะถูกปัดทิ้ง รวมเป็ นหุน้ ปั นผลทั้งสิ้ นไม่เกิน
28,320,176 หุน้ รวมเป็ นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท
การจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด และหุ น้ ปันผล รวมเป็ นมูลค่า 0.04445 บาท ต่อหุน้ บริ ษทั ฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 10 หรื อ 0.00445 บาทต่อหุ น้ จากเงินที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รับ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับเงินปันผลและหุน้ ปันผลสุ ทธิ
เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุน้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดและหุน้ ปันผลรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 31,470,795.64 บาท
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ
กําหนดให้วนั ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลในรู ปของหุน้ ปันผล และเงินสด ให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดย
(1)
เงินปันผลในรู ปของเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.00445 บาท สําหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมในจํานวนรวม
708,004,413 หุน้ รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท
(2)
หุน้ ปันผลในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม เป็ น
จํานวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณี มีเศษของหุน้ ที่นอ้ ยกว่า 1 หุน้ จะถูกปัดทิ้ง รวมเป็ นหุ น้ ปันผลทั้งสิ้ นไม่เกิน
28,320,176 หุ น้ รวมเป็ นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อ 4 ของหนังสื อบริคณห์ สนธิ
ของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (แก้ไขเพิม่ เติม)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนฯ บัญญัติวา่ "บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออก
หุ น้ เพิ่มขึ้น
การออกหุน้ เพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทําได้เมื่อ
(1)
หุน้ ทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว หรื อในกรณี หุน้ ยังจําหน่ายไม่ครบ
หุน้ ที่เหลือต้องเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้
(2)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และ
(3)
นํามติน้ นั ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุม
ลงมติดงั กล่าว..."
นอกจากนี้ มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนฯ บัญญัติวา่ "...บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง..."
ความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อการลงทุนในธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง ธุรกิจบริ การ
นอกชายฝั่ง และการลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม การเพิ่มทุนเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งของสถานะทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในระยะยาวแก่บริ ษทั ฯ ดังนั้น ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ควรอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 708,004,413 บาท เป็ น 1,444,329,002 บาท โดยการออก
หุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 736,324,589 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อ ก) รองรับ
การเสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering) ข) รองรับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ แก่บุคคลใน
วงจํากัด”) (Private Placement) ค) รองรับการจ่ายหุน้ ปันผล และอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอโดยที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยการยกเลิกข้อความเดิม
และแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ดงั นี้
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ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน

1,444,329,002 บาท

(หนึ่งพันสี่ ร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสามแสนสองหมื่นเก้า
พันสองบาท)

แบ่งเป็ น

1,444,329,002 หุ น้

(หนึ่งพันสี่ ร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสามแสนสองหมื่นเก้า
พันสองหุน้ )

แต่ละหุน้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

1,444,329,002 หุน้

(หนึ่งพันสี่ ร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสามแสนสองหมื่นเก้า
พันสองหุน้ )

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

- ไม่มี -

หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 เพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ ของบริษัทฯ (แก้ไขเพิม่ เติม)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ในการออกหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 736,324,589 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ได้รับเงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญ และเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีโอกาสในการรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ของตนและมีสิทธิใน
การจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ก่อนบุคคลอื่น บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ของ
บริ ษทั ฯ โดยวิธีดงั ต่อไปนี้
(1) จัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน 708,004,413 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม ในอัตราจัดสรร 1 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุน้ ละ 14.00 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง
(2) ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้
บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด
(“การเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ แก่บุคคลใน
วงจํากัด”) ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้
จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
กําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า ("ประกาศ สจ. 39/2551") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 28,320,176 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปัน
ผล
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ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน 736,324,589 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย ตามรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวนไม่เกิน 708,004,413 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิม ในอัตราจัดสรร 1 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเสนอขายในราคา
หุน้ ละ 14.00 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง
(2) ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด
(“การเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ แก่บุคคลใน
วงจํากัด”) ตามนิยามที่กาํ หนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้
จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
กําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า ("ประกาศ สจ. 39/2551") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุน้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 28,320,176 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปัน
ผล
นอกจากนี้ การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดหมายถึงการเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงตาม
การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดตามที่กาํ หนดไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผูท้ ี่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันของบริ ษทั ฯ
(4) หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รับจากหุน้ ปันผล และหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ที่มีการจองซื้ อและชําระแล้ว
ในการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯตามสัดส่ วนและในการเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่แก่บุคคล
ในวงจํากัดใดๆ จะต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
(5) มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจในการทําหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) กําหนดการจัดสรรหุน้ ใด ๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ
ตามสัดส่ วนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอาํ นาจกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคา
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
(ข) กําหนดรายละเอียดและรายการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียงการ
จัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่คราวเดียวหรื อหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย และข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ ภายใต้แผนการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัด
(ค) กําหนดชื่อบุคคลที่มีสิทธิจองซื้ อภายใต้แผนการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดสําหรับหุน้
ที่เหลือจากการจัดสรรหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
(ง) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ และดําเนินการที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัด ภายในขอบเขตของการเสนอ
ขายหุ น้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัดตามมติที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ
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(จ) มอบหมายหน้าที่ให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจในการลงนามท่านใด ๆในการ:
(1) เจรจาและเข้าทําสัญญาและข้อตกลงใด ๆ ลงนามและแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องใด ๆ และพิจารณา
แต่งตั้งที่ปรึ กษาด้านการเงิน ที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อผูใ้ ห้บริ การอื่น ๆ ดังกล่าว และ/หรื อ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์และ
ตัวแทนรับส่ งคําสัง่ ซื้ อขาย และ/หรื อที่ปรึ กษาหรื อตัวแทนตามที่อาจมีความจําเป็ นสําหรับทั้งการจัดสรรหุน้ สามัญที่ออก
ใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน และแผนการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัด และ
(2) จัดทําลงนามคําขอ การยืน่ ขอการผ่อนผัน คําบอกกล่าวหรื อเอกสารอื่น ๆ เช่นว่าที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน และแผนการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลใน
วงจํากัดและการจดทะเบียนหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ การจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์และการประสานงานและติดต่อเจ้าหน้าที่หรื อผูแ้ ทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6 เพือ่ พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็ นวันให้สิทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เป็ นวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ในวันและเวลาดังกล่าว
โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่เวลา 7.30 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนใน
การประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม) ที่แนบมาพร้อมนี้
หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น และโปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมีบาร์โคดกํากับ พร้อมหลักฐานแสดง
สิ ทธิเข้าร่ วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
หนังสื อเชิญประชุมนีอ้ อก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุมสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
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