
 วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2557 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 

เรียน  ผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 

 2. หนังสือมอบฉนัทะและขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้) 

 3. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม การลงทะเบียน 

และ การออกเสียงลงคะแนน 

 4. ขอ้มลูเก่ียวกบั China Mobile International Holdings Limited และรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ China Mobile International 

Holdings Limited 

 5. ขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 6. ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้  

 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้ และ ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคาร ทร ู

ทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ 

ไดป้ระกาศใหท้ราบถึงก าหนดการและวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557  ผ่านเว็บไซตข์อง

บริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 

 และเพ่ือการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสือ 

เชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูประกอบการ

ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนท่ีจะไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ ส าหรบัการประชุมครั้งน้ี 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้ีการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2557 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 ไดจ้ดัขึ้ นในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 

โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพรอ้มน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ซ่ึงบริษัทฯ ได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ (www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ 

ไมไ่ดร้บัขอ้เสนอใหท้ าการแกไ้ขร่างรายงานการประชุมแต่อยา่งใด  

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรบัรอง

รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว  
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  กฎหมายบญัญติัว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 

153,332,070,330 บาท เป็นจ านวน 145,302,152,660 บาท โดยการ

ยกเลิกหุ ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

จ านวน 802,991,767 หุน้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุน้สามญัใหม ่เพ่ือเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลแบบ

เฉพาะเจาะจง ดงัท่ีจะกล่าวต่อไปในวาระท่ี 4 และ 6 ตามกฎหมายแลว้ บริษัทฯ 

ตอ้งท าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อน โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ีได้

จดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

มาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทั้ง

ท่ีมกีารแกไ้ขเพ่ิมเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั”) ดงัน้ัน คณะกรรมการ

จึงมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ จากจ านวน 153,332,070,330 บาท เป็นจ านวน 145,302,152,660 บาท 

โดยการยกเลิกหุน้สามัญท่ีได้จดทะเบียนไวแ้ลว้แต่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่าย

จ านวน 802,991,767 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียน

เป็นจ านวนตามท่ีระบุไวใ้นวาระท่ี 4 ต่อไปได ้

 กฎหมายบญัญติัว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่อง

ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

บริษัทฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. 

เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่

ดงัต่อไปน้ี 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 145,302,152,660 บาท 

  (หน่ึงแสนส่ีหมื่นหา้พันสามรอ้ยสองลา้น

หน่ึงแสนหา้หมื่นสองพนัหกรอ้ยหกสิบบาท) 
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 แบ่งออกเป็น 14,530,215,266 หุน้ 

  (หน่ึงหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยสามสิบลา้นสองแสน

หน่ึงหมื่นหา้พนัสองรอ้ยหกสิบหกหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  10 บาท (สิบบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั  14,530,215,266 หุน้ 

  (หน่ึงหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยสามสิบลา้นสองแสน

หน่ึงหมื่นหา้พนัสองรอ้ยหกสิบหกหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  – หุน้   (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน 

ตามท่ีเสนอดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  กฎหมายบญัญติัว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 

145,302 ,152 ,660 บาท เป็นจ านวน 246 ,079,281,520 บาท  

โดยการออกหุน้สามัญใหม่ จ  านวน 10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 10 บาท 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหบ้ริษัทฯ มีโครงสรา้งทางการเงินท่ีเขม้แข็งขึ้ น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์

ท่ีจะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้สามญัใหม่ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ และการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ China Mobile International 

Holdings Limited (“China Mobile”) หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร  

  ในการน้ี บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จากจ านวน 145,302,152,660 บาท เป็นจ านวน 246,079,281,520 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 10,077,712,886 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 10 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และเพ่ือ

เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ China Mobile หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร ดงัจะไดก้ล่าว

ต่อไปในวาระท่ี 6  
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนดังกล่าว เพ่ือใหบ้ริษัทฯ 

สามารถออกหุ ้นสามัญใหม่เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วน 

การถือหุน้ และเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ China Mobile หรือบุคคลหรือ 

นิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร 

  กฎหมายบญัญติัว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่อง 

ทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 ขา้งตน้ 

บริษัทฯ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. 

เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 

ดงัต่อไปน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน  246,079,281,520 บาท 

  (สองแสนส่ีหมื่นหกพนัเจ็ดสิบเกา้ลา้นสองแสน

แปดหมื่นหน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น  24,607,928,152 หุน้ 

  (สองหมื่นส่ีพันหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสน

สองหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ  10 บาท (สิบบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั  24,607,928,152 หุน้ 

  (สองหมื่นส่ีพันหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสน

สองหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ  -  หุน้   (-)” 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน 

ตามท่ีเสนอดงักล่าวเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  กฎหมายบญัญติัว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญใหม่จาก

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในราคาที่ต  า่กว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 4 ขา้งต้น บริษัทฯ 

จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวน 10,077,712,886 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(ก) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม ่จ านวนไมเ่กิน 5,648,285,818 หุน้ มลูค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท จดัสรรเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2.5725 หุน้สามญัเดิม ต่อ 

1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษท้ิง ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 6.45 บาท โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าหุน้

ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ตามนัยแห่งมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั โดย

อาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขาย

ในคราวเดียวกนัทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี ในกรณี

ท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือน้ันใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่า

สิทธิทุกราย ตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่า

สิทธิแต่ละรายน้ัน เป็นรอบไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือ

เพียงพอท่ีจะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ไดอี้กต่อไป 

(ข) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท จดัสรรเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 

ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี

ออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ใหแ้ก่ China Mobile หรือ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนด

ตามท่ีเห็นสมควร โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ

บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 6.45 บาท 

ซ่ึงเท่ากับราคาท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิมตาม

สดัส่วน และเป็นราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ 

ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามนัยแห่งมาตรา 52 

แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั แต่เป็นราคาท่ีไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 

ของราคาตลาด ทั้งน้ี “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้

ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ
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ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

ซ่ึงคือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมด

หรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจ านวน หรือ

เสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ี China Mobile ไม่สามารถเขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ ไดท้นัเวลา ไมว่่าจะเน่ืองมาจากสาเหตุหรือเหตุการณใ์ดๆ 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้ น บริษัทฯ อาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในส่วนน้ีเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ก็ได ้โดยในกรณีดงักล่าว

หมายความว่าบริษัทฯ จะท าการระดมทุนดว้ยการเสนอขายหุน้สามญั

เพ่ิมทุนใหม่ในครั้งน้ีทั้งหมดไม่เกิน 10,077,712,886 หุน้ ใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ประเภทเดียวเท่าน้ัน 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 6.45 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าหุน้ท่ี

ตราไวข้องบริษัทฯ และหากมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือน้ัน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิทุกรายตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม

ของผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายน้ันเป็นรอบไป จนกระทัง่

ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ไดอี้กต่อไป และในกรณีดงักล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการ

แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยประกาศขอ้มูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย อย่างน้อยสามวนัท าการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี 

ขอ้มลูเก่ียวกบั China Mobile และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย

หุน้เพ่ิมทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ China Mobile ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 4 

ในการน้ี การเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม (ก) ขา้งตน้ 

อาจเกิดขึ้ นก่อนหรือหลงัการเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตาม 

(ข) ขา้งตน้ก็ได้ โดยใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ

กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ในการก าหนดล าดบัการเสนอขายและการจดัสรร 

นอกจากน้ี เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ตาม

รายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ

ผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ือง

กบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัรายละเอียดขา้งตน้ได้

ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การก าหนด และ/หรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลง

เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วนัและเวลาในการเสนอขาย 
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รายละเอียดการจองซ้ือ ระยะเวลาการจองซ้ือ อัตราส่วนการจองซ้ือหุน้ 

การจองซ้ือเกินสิทธิ การจดัสรรหุน้ในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจ านวนหรือ

เป็นคราวๆ ไป วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระเงิน  การก าหนดสัดส่วน

จ านวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตาม

ความเหมาะสม จ านวนหุน้ท่ีจะจดัสรรในแต่ละคราวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

ในการจองซ้ือหุน้สามญัใหมจ่ากการเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การติดต่อ 

และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลกัฐาน 

และ/หรือ ด าเนินการใดๆ กบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีอ านาจแต่งตั้งผู ้รับมอบอ านาจช่วงให้

กระท าการดงักล่าวได ้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมติัการจัดสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพ่ิมทุน โดยการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ การเสนอขายหุน้แบบเฉพาะเจาะจง

ใหแ้ก่ China Mobile หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร ในราคาต า่กว่ามลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ และการ

มอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนทางกฎหมาย

ในการด าเนินการเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 กฎหมายบญัญติัว่า วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มจ  านวนกรรมการและการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ไดเ้สนอค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท

ใหท้ าการเพ่ิมจ านวนกรรมการขึ้ นจ านวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็นจ านวน 

18 ท่าน และ ในการน้ี คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ไดด้ าเนินการสรรหาและคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบติัและคุณวุฒิท่ีเหมาะสมเพ่ือเขา้รบั

การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี  

1) นายนพปฎล เดชอุดม 

2) นายวิลเล่ียม แฮริส 

3) ดร. กนัทิมา กุญชร ณ อยุธยา 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดส้รุปขอ้มลูส าคญัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือแต่ละท่าน (ส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 5) เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูถื้อหุน้และไดจ้ดัส่ง

ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ เป็น

ผูม้ีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะ

สรา้งประโยชน์ใหแ้ก่บริษัทฯ ได ้คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า สมควร

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการขึ้ นจ านวน 3 ท่าน 

จากเดิม จ านวน 15 ท่าน เป็นจ านวนทั้งหมด 18 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ เขา้เป็นกรรมการใหมข่องบริษัทฯ   

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ระบุวา่ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2)  ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3)  บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู ้ไดร้ับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้บัการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน 

ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

และเพ่ือการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

โดยจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล 

ภายหลงัเสร็จสิ้ น 

การพิจารณาเรื่องตา่งๆ 

ตามระเบียบวาระ 

การประชุม 

 

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซกัถามเพิ่มเตมิ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา

เร่ืองอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

ซกัถามเพ่ิมเติมได ้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระ

การประชุมในครั้งน้ี 

 อน่ึง วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 (Record Date) 

คือ วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 และ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (วนัปิดสมุดทะเบียน) 

คือ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2557 
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 จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยพรอ้มเพรียงกนั ซ่ึง

บริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

ในครั้งน้ี กรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่  มาแสดงเพ่ือสิทธิ

ในการเขา้ร่วมประชุม  

หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม 

โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉนัทะท่ีไดแ้นบมาน้ี และปิดอากรแสตมป์โดยถูกตอ้ง

เรียบรอ้ย ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการเขา้

ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และส่งมอบต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ 

ท่ีจุดลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

 เพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตวัเองได ้และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกขอ้ความ

ในหนังสือมอบฉนัทะ และระบุช่ือ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุ์วรรณ์ หรือ นายโชติ  โภควนิช

เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบไปท่ี บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์เลขท่ี 18 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ชั้น 28 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และใหถึ้งบริษัทฯ ก่อนวนัที่ 24 กรกฎาคม 2557 

จกัเป็นพระคุณยิ่ง หากท่านมีขอ้สงสัยหรือค าถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลกัทรพัย ์โทร 0 26992660 หรือ 0 26992663 ในเวลาท าการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ศาสตราจารยพิ์เศษอธึก อศัวานันท)์ 

รองประธานกรรมการ 

ผูไ้ดร้บัมอบหมายตามมติคณะกรรมการ 

หมายเหต ุ

หากท่านผูถื้อหุน้มีค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูในแต่ละวาระหรือขอ้มลูอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งค าถามมายงั

บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยผ่านช่องทางต่อไปน้ี: 

• อีเมลล ์: ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งค าถามล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

• ไปรษณียล์งทะเบียน  (ขอความกรุณาส่งค าถามล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้) 

  ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

  บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

  ชั้น 18 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์เลขท่ี 18 ถนนรชัดาภิเษก  

  แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

และ กรุณาระบุช่ือ ท่ีอยู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์ของผูถื้อหุน้ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถติดต่อกลบัได  ้

mailto:ir_office@truecorp.co.th

