วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557

เรียน

ผูถ้ ือหุน้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
2. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ )
3. เอกสารหรือหลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน
และ การออกเสียงลงคะแนน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับ China Mobile International Holdings Limited และรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International
Holdings Limited
5. ข้อมูลสาคัญของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. แผนที่สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู
ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ
ได้ประกาศให้ทราบถึงกาหนดการและวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ตั้งแต่วนั ที่ 9 มิถุนายน 2557
และเพื่อการปฏิบตั ิ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2557 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ สาหรับการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการได้กาหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 ได้จดั ขึ้ นในวันที่ 25 เมษายน 2557
โดยมีสาเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ซึ่ งบริ ษั ทฯ ได้เผยแพร่ สาเนารายงานการประชุ มดังกล่ าวทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.truecorp.co.th) ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2557 และบริษัทฯ
ไม่ได้รบั ข้อเสนอให้ทาการแก้ไขร่างรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรอง
รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากจ านวน
153,332,070,330 บาท เป็ นจานวน 145,302,152,660 บาท โดยการ
ยกเลิ ก หุ ้น สามั ญ ที่ ไ ด้จ ดทะเบี ย นไว้แ ล้ว แต่ ยัง ไม่ ไ ด้อ อกจ าหน่ า ย
จานวน 802,991,767 หุน้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุน้ สามัญใหม่ เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลแบบ
เฉพาะเจาะจง ดังที่จะกล่าวต่อไปในวาระที่ 4 และ 6 ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ
ต้องทาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อน โดยการยกเลิกหุน้ สามัญที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกจ าหน่ าย เพื่ อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง
ที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”) ดังนั้น คณะกรรมการ
จึงมีมติ ให้เสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อ หุน้ เพื่ออนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากจานวน 153,332,070,330 บาท เป็ นจานวน 145,302,152,660 บาท
โดยการยกเลิ กหุ น้ สามัญที่ ได้จดทะเบี ยนไว้แล้วแต่ ย ัง ไม่ไ ด้อ อกจ าหน่ า ย
จานวน 802,991,767 หุน้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็ นจานวนตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 4 ต่อไปได้
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น
บริษัท ฯ จึ งจาเป็ นที่ จะต้องแก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ฯ ข้อ 4.
เรื่ องทุ นจดทะเบี ย น โดยให้ย กเลิ ก ข้อความเดิ ม และให้ใช้ข อ้ ความใหม่
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 145,302,152,660 บาท
(หนึ่ งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสองล้าน
หนึ่ งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาท)
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แบ่งออกเป็ น

14,530,215,266 หุน้
(หนึ่ งหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน
หนึ่ งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

14,530,215,266 หุน้
(หนึ่ งหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน
หนึ่ งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุน้ )

หุน้ บุริมสิทธิ

– หุน้ (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
ตามที่เสนอดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากจ านวน
145,302,152,660 บาท เป็ นจ านวน 246,079,281,520 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้ น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์
ที่จะระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญใหม่ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิ มตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ และการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile International
Holdings Limited (“China Mobile”) หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร
ในการนี้ บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จากจานวน 145,302,152,660 บาท เป็ นจานวน 246,079,281,520 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื่อ
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile หรือ บุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร ดังจะได้กล่าว
ต่อไปในวาระที่ 6
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
อนุ มัติการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ จ านวนดังกล่าว เพื่ อให้บริ ษั ทฯ
สามารถออกหุ ้น สามัญใหม่ เพื่ อเสนอขายให้แก่ ผู ้ถื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน
การถือหุน้ และเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile หรือบุคคลหรือ
นิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น
บริษั ทฯ จึ งจ าเป็ นที่ จ ะต้องแก้ไขหนั งสื อบริคณห์สนธิ ของบริ ษัท ฯ ข้อ 4.
เรื่ องทุ นจดทะเบี ย น โดยให้ย กเลิ ก ข้อความเดิ ม และให้ใช้ข อ้ ความใหม่
ดังต่อไปนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 246,079,281,520 บาท
(สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าล้านสองแสน
แปดหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็ น

24,607,928,152 หุน้
(สองหมื่ น สี่ พัน หกร้อยเจ็ ด ล้า นเก้า แสน
สองหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิทธิ -

24,607,928,152 หุน้
(สองหมื่ น สี่ พัน หกร้อยเจ็ ด ล้า นเก้า แสน
สองหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองหุน้ )
หุน้ (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
ตามที่เสนอดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุน้ สามัญ ใหม่ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ รวมทั้ง พิจารณาอนุ มัติการเสนอขายหุน้ สามัญใหม่ จาก
การเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาที่ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สื บเนื่ องจากการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษั ทฯ ในวาระที่ 4 ข้างต้น บริ ษั ทฯ
จาเป็ นต้องทาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2.5725 หุน้ สามัญเดิม ต่อ
1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษทิ้ ง ในราคา
เสนอขายหุน้ ละ 6.45 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตามนัยแห่งมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด โดย
อาจเป็ นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขาย
ในคราวเดียวกันทั้งจานวน หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ในกรณี
ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิ มตามสัดส่วน
ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือนั้นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่า
สิทธิทุกราย ตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่า
สิทธิ แต่ละรายนั้ น เป็ นรอบไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือ
เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้อีกต่อไป
(ข) หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จัดสรรเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ China Mobile หรือ
บุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนด
ตามที่เห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ลและการ
ปฏิบตั ิ การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 6.45 บาท
ซึ่งเท่ากับราคาที่ เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุ นให้แก่ผู ้ถือหุน้ เดิ มตาม
สัดส่วน และเป็ นราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามนัยแห่งมาตรา 52
แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด แต่เป็ นราคาที่ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทาการ
5

ติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ซึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็ นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมด
หรื อแต่ บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดี ยวกันทั้งจ านวน หรื อ
เสนอขายเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่ China Mobile ไม่สามารถเข้าลงทุนในหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ได้ทนั เวลา ไม่ว่าจะเนื่ องมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้ น บริษัทฯ อาจเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในส่วนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ก็ได้ โดยในกรณีดงั กล่าว
หมายความว่าบริษัทฯ จะทาการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ ทั้งหมดไม่เกิน 10,077,712,886 หุน้ ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ประเภทเดียวเท่านั้น
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 6.45 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัทฯ และหากมีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือนั้น
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิทธิทุกรายตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นเป็ นรอบไป จนกระทัง่
ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ เดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ได้อีกต่อไป และในกรณีดงั กล่าว บริษัทฯ จะดาเนิ นการ
แจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบโดยประกาศข้อมูลดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างน้อยสามวันทาการล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับ China Mobile และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ China Mobile ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 4
ในการนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ก) ข้างต้น
อาจเกิดขึ้ นก่อนหรือหลังการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม
(ข) ข้างต้นก็ ได้ โดยให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ หรื อ
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ ในการกาหนดลาดับการเสนอขายและการจัดสรร
นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ
ผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ อง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังรายละเอียดข้างต้นได้
ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการเสนอขาย
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รายละเอี ยดการจองซื้ อ ระยะเวลาการจองซื้ อ อัตราส่วนการจองซื้ อหุ น้
การจองซื้ อเกินสิทธิ การจัดสรรหุน้ ในแต่ละคราว ครั้งเดียวทั้งจานวนหรื อ
เป็ นคราวๆ ไป วิธีก ารหรื อเงื่ อนไขในการช าระเงิ น การกาหนดสัดส่วน
จานวนหุ น้ สามัญเพิ่ มทุ นที่ จะเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตาม
ความเหมาะสม จานวนหุน้ ที่จะจัดสรรในแต่ละคราวให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่ มีสิทธิ
ในการจองซื้ อหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย การติดต่อ
และ/หรือ ยื่นคาขออนุ ญาตใดๆ คาขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐาน
และ/หรือ ดาเนิ นการใดๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่ วยงานราชการ หรือ
หน่ วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง และให้มีอานาจแต่ งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วงให้
กระทาการดังกล่าวได้
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
อนุ มตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุ น โดยการเสนอขายหุน้ ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ การเสนอขายหุน้ แบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่ China Mobile หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร ในราคาตา่ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ และการ
มอบอานาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้น เนื่ องจากเป็ นขัน้ ตอนทางกฎหมาย
ในการดาเนิ นการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิ่มจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกากับดูแลการดาเนิ นกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้เสนอคาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษัท
ให้ทาการเพิ่มจานวนกรรมการขึ้ นจานวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็ นจานวน
18 ท่าน และ ในการนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ได้ดาเนิ นการสรรหาและคัดสรรผูท้ ี่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1) นายนพปฎล เดชอุดม
2) นายวิลเลี่ยม แฮริส
3) ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสาคัญของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อแต่ละท่าน (สิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 5) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ และได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น เป็ น
ผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริษัทฯ สามารถที่จะ
สร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ ได้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า สมควร
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุ มตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการขึ้ นจานวน 3 ท่าน
จากเดิม จานวน 15 ท่าน เป็ นจานวนทั้งหมด 18 ท่าน และพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวข้างต้น เข้าเป็ นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุวา่ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้งั หมดตาม (1) เลือกตั้ง
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ย งสูงสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผู ้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้ น ในกรณี ที่ บุคคลซึ่งได้รบั การเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากัน เกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชี้ ขาด
และเพื่อการปฏิบัติให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดี บริษัท ฯ
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
ภายหลังเสร็จสิ้ น
การพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระ
การประชุม

ช่วงเวลาการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา
เรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้
ซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมในครั้งนี้

อนึ่ ง วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 (Record Date)
คือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และ วันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วันปิ ดสมุดทะเบียน)
คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
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จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง
บริษัทฯ จะเปิ ดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในครั้งนี้ กรุณานาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม
หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และปิ ดอากรแสตมป์ โดยถูกต้อง
เรียบร้อย สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนาเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้า
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตัวเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ
ในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ หรือ นายโชติ โภควนิ ช
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ฝ่ ายเลขานุ การบริษัทและหลักทรัพย์ เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
จักเป็ นพระคุณยิ่ง
หากท่านมีขอ้ สงสัย หรือคาถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่
ฝ่ ายเลขานุ การบริษัทและหลักทรัพย์ โทร 0 26992660 หรือ 0 26992663 ในเวลาทาการ
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์)
รองประธานกรรมการ
ผูไ้ ด้รบั มอบหมายตามมติคณะกรรมการ
หมายเหตุ
หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีคาถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคาถามมายัง
บริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
• อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคาถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
• ไปรษณียล์ งทะเบียน
(ขอความกรุณาส่งคาถามล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ )
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
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