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

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2557
2. รายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ
และข้อมูลการ
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
4. แบบรายงานการเพิม่ ทุน
5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
6. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
7. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
8. รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เลขที่
COR:MS/EL14045t/ms เรื่ อง การกําหนดสัดส่ วนการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซน
ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ในการจองซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์
จํากัด (มหาชน) และการกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
9. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมซองตอบรับ
10. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
11. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และคะแนนเสี ยงสําหรับวาระการประชุม
12. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทธินีคริ สตัลฮอลล์
ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุ งเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุ มเมือ่ วันที่ 30 มกราคม
2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2557 ขึ้ นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม
2557 และ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับรอบปี บัญชี 2557 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน 2557 และรายงานประจําปี 2557 ให้
ผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปี ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2557 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน 2557 และรายงานประจําปี
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 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 สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ ง
งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ 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
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
การปั นส่ วนกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
 ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
− กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ
− ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจําหน่ าย
(รายการที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
 ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
− กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ
− ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจําหน่ าย
(รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด)
มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้ว
อัตราส่ วนกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
ปี 2557
ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
49,330,726
43,297,808
17,731,343
17,856,289
31,599,383
25,441,519
21,431,238
18,463,089
1,625,275
(4,915,950)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ปี 2557
ปี 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
34,171,116
29,865,751
11,381,755
11,420,254
22,789,361
18,445,497
106,455
(570,850)

1,034,215

(252,966)

109,302

(158,574)

(18,986)
1,015,229

(4,866,093)
(5,119,059)

(2,847)
106,455

(412,276)
(570,850)

615,987

231,835

-

-

(5,941)
610,046
1,293,235
0.88

(28,726)
203,109
991,838
(5.91)

1,293,235
0.09

991,838
(0.66)

ความเห็นคณะกรรมการ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม และรายงานของผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

-3-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และ
การจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ฯ ปรากฏว่า
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 1,015,228,837 บาท โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พรบ. มหาชนจํากัด”) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 43 กําหนดว่า บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ น
ทุนสํารอง เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนประกอบกับมีกาํ ไรสุ ทธิ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 5,330,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
ก) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 5,330,000 บาท
ข) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจํารอบปี บัญชี 2557 ซึ่ งสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน
2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนด โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่
มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวันดังกล่าวคือวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,537,463,800 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ นําออกจําหน่ ายจํานวนรวม 6,642,035 หุ้น
และพิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 140 บัญญัติวา่ "ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดั หุน้
จดทะเบียนที่จาํ หน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิ บ
สี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ"
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นอกจากนี้ พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 31 บัญญัติวา่ "...บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง..."
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ควรอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาท
เป็ น 1,537,463,800 บาท โดยการตัดหุ น้ ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 6,642,035 หุน้ (แบ่งเป็ นหุน้ ส่ วนเกินที่ออกเพื่อ
รองรับการปรับสิ ทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) จํานวน 6,640,856 หุ น้ และ
หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ที่จาํ หน่ายไม่ได้
จํานวน 1,179 หุน้ ) และพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4

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

1,537,463,800 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยบาท)
1,537,463,800 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
1,537,463,800 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยหุน้ )
- หุน้
(-)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การ
ออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อนําเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ ง และโดยได้คาํ นึงถึงประโยชน์ที่
บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ จะพึงได้รับจากการเพิม่ ทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 จึงมีมติอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ตลอดจนการขออนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องการเพิ่มทุนและเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ตลอดจน
อนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,537,463,800 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,276,847,250 บาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 2,276,847,250 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้
4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,276,847,250 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสองร้อย
ห้าสิ บบาท)
2,276,847,250 หุน้ (สองพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสองร้อย
ห้าสิ บหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
2,276,847,250 หุน้ (สองพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันสองร้อย
ห้าสิ บหุน้ )
- หุน้ (-)

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี้
 หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ควบกับ
 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“TTA-W5”)
หรื อ “ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ”) จํานวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย
โดยราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจะเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยย้อนหลัง 30 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ 6 มกราคม 2558 (ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558) (“ราคาถัวเฉลีย่ ”) หักด้วยส่ วนลดจํานวน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (“อัตราส่ วนลด”) ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว (“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) ราคาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 18.50 บาทต่อหุ น้ (เว้นแต่ในกรณี มี
การปรับสิ ทธิ) ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่ใช้
สิ ทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิ จองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตาม
สัดส่ วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั้น ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน

จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 520,470,459 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 15 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ ้นสามัญใหม่ โดย
เสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ RO ต่อหุน้ เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5)
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จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนในครั้งนี้ และ

จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนในครั้งนี้
ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นนั้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิ ทธิ ดงั กล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
20 ของจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุ น้ ที่จอง
ซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่ อมี หุ้นที่ เหลื อจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ ได้จองซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
เท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิมีดงั ต่อไปนี้
กรณี ที่มีหุน้ เหลือมากกว่าหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื้ อหุ น้ ดังกล่าว
ทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
กรณี ที่มีหุน้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของ ผูถ้ ือหุน้ ที่
จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิรายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุน้ จากการคํานวณให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวน
หุน้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว
(ข) ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิแต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิแต่ละรายนั้น (ใน
กรณี ที่มีเศษของหุ น้ จากการคํานวณให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่
เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาํ เนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู้ ี่
จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่า
สิ ทธิใด ถือครองหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่เพิม่ ขึ้นจนถึงหรื อข้ามผ่านจุดที่ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้
ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปัจจุบนั ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุน้
ในบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
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ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ้นทีอ่ อกใหม่ ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตามนิยามที่กาํ หนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ หากบุคคลในวงจํากัดเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกําหนด
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทํารายการเกี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการเกีย่ วโยงกัน”) อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่มี
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม บริ ษทั ฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่เหลือจากการเสนอขายทั้งหมด
ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาด
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุ น้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ (TTA-W5)
 จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ครั้งที่ 5 (TTA–W5) จํานวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมของ
บริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 15 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ สําหรับการซื้ อหุ ้นสามัญ (อัตราส่ วน 15:6:2) ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
จากการคํานวณให้ปั ด เศษนั้นทิ้ ง ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ที่ ใ ช้สิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จะต้อ งใช้สิ ท ธิ จ องซื้ อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน
(ง)
คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ หาร หรื อบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร มีอาํ นาจดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็ นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้
โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึง

กําหนดอัตราส่ วนลดเพื่อการกําหนดราคาเสนอขายหุน้ RO

กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ให้แก่
บุคคลในวงจํากัด ในราคาไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ น้ ที่
ออกใหม่ ต่อ บุ ค คลในวงจํากัด จะไม่ ต่ าํ กว่า ราคาเสนอขายหุ ้นต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว น
ตลอดจนการดําเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน หากบุคคล
ในวงจํากัดดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
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กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่ องกับการออกและ
เสนอขาย และ/หรื อจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยรายละเอียด
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยู่เพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ ้นและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ใน
คราวเดียวหรื อหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื้ อและชําระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
กําหนดชื่อบุคคลในวงจํากัดที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิม
เปลี่ ยนแปลงวิธี การในการจัด สรรหุ ้นสามัญเพิ่ม ทุ น และใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ ตลอดจน
ดําเนิ นการใดๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องต่อการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุมตั ิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/
หรื อจัดสรรหลักทรั พย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็ จลุล่วง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยู่เพียง การเจรจา
การจัดทํา ลงนาม และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขาย หรื อจัดสรรหลักทรั พย์ และ/หรื อ การนําหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นและ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ของบริ 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 งต้นแก่ผถู้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด
o
ลงนามในแบบฟอร์ ม ในการสละสิ ทธิ ในหนังสื อบอกกล่าว หรื อเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อ การจัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้นต่อผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด และการจดทะเบียนซื้ อขายหุ ้น
สามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุน
ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2557) และกําหนดค่ าตรวจสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจํารอบ
บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามที่พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริ 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 ัมฤทธิ์เลิศ และ
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นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอาํ นาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจํารอบบัญชี ซึ่ ง
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 950,000 บาท
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 สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ งมี
อํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชี สําหรับ
รอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) เป็ นจํานวน 950,000 บาท
ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
สําหรับงบการเงินปี 2557
สิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2557

สําหรับงบการเงินรอบบัญชี 2557
สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2557

(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่นที่จ่ายให้
ผูส้ อบบัญชีและ
สํานักงานบัญชีที่ผสู้ อบ
บัญชีสังกัด

4,650,000 บาท
ไม่มี

คิดเป็ นร้อยละของค่า
สอบบัญชีเดิม

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)

950,000 บาท
ไม่มี

20.43
-

อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยหลักและบริ ษทั
ร่ วมที่มีสาระสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ ประจํารอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม –
31 ธันวาคม 2557) ด้วย อาทิ บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั บาคองโค จํากัด และอื่นๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผู้
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
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2.
3.
4.
5.

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2556
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 นี้
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
- นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการ
เป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย และการแก้ไขนโยบายค่ าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเป็ นไปตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริ ษทั ฯ
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลในปี ปฏิทิน 2558 เป็ นต้นไป
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จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ทั้งนี้คา่ ตอบแทนในรู ปของเงินรางวัลประจําปี จะเริ่ มคํานวณจากผล
ประกอบการของรอบปี บัญชีซ่ ึ งสิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ินโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาว่า ยังไม่ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่
เสนอ บริ ษทั ฯ จะใช้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 และรับทราบโดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ครั้งที่ 1/2557 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557
วาระที่ 10 พิจารณารับทราบความคืบหน้ าของการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้รับ
ทราบแผนการนําบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ที่ดาํ เนิน
ธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น และถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั บาคองโค จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํ านักงาน
ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้ PMTA เสนอขายหุ น้ สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่ PMTA ได้ขออนุญาตต่อ สํานักงาน ก.ล.ต.
และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั PMTA ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ทั้งสองบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิรายละเอียดการ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมของ PMTA เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกซึ่ งรวมถึงการ
กําหนดวิธีการคํานวณอัตราส่ วน (Right Ratio) การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมของ PMTA ให้แก่ผถู้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Pre-emptive Rights) การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมของ PMTA กรณี ที่
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ใช้สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้ สามัญเดิมของ
PMTA
เกินกว่าสิ ทธิ ของตน
(Oversubscription) รวมถึงการกําหนดวันให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (Record Date) เพื่อจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนและหุน้
สามัญเดิมของ PMTA ซึ่ งเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรกและกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้
ถือหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
ทั้งนี้
จะแจ้งความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสื อชี้ชวนของ PMTA มีผลบังคับใช้
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ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบความคืบหน้าการนําบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการจึงเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558
พิจารณารับทราบความคืบหน้าดังกล่าว
วาระที่ 11 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 6 มกราคม 2558 เป็ นวันกําหนดสิ ทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 และวันที่ 7 มกราคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ในวันและ
เวลาและสถานที่ที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อมอบ
ฉันทะได้จาก www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุมต่อ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมีบาร์โคดกํากับ มาแสดงต่อ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่มได้โดยใช้
แบบฟอร์ มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 13
หนังสื อเชิญประชุมนีอ้ อก ณ วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ หากท่านผูถ้ ือหุ น้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม
และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมแทน ท่านสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9
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