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

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561
ผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2560
2. รายงานประจําปี 2560 ในรู ปแบบ CD
3. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกําไร และข้อมูลการเปรี ยบเทียบ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิ สระที่ เสนอให้เป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมซองตอบรับ
7. หนังสื อแจ้งรายการเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
8. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
9. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้
10. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 1/2560 ขึ้ นเมื่ อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 และ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 1
-1-

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สําหรั บปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 ให้ผถู้ ือหุ ้นรับทราบ
บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สาํ คัญ พร้อมทั้งผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ไว้ในรายงานประจําปี ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถดู
รายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปี ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2560 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่าว และรายงานประจําปี 2560
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบ
บัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กําหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน และต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
งบการเงินสําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจําปี 2560 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 และบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็นไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุ ปสาระสําคัญ ดังนี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรี ยบเทียบ (บางส่ วนของบริ ษทั )
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม
รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
การปั นส่ วนกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
 ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
− กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานปกติ
− ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจําหน่ าย
(รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด)
 ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
− กําไรจากการดําเนินงานปกติ
− ขาดทุนจากการด้ อยค่ าและการตัดจําหน่ าย
(รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด)
มูลค่าหุ น้ ที่เรี ยกชําระแล้ว
อัตราส่ วนกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาท/หุ น้ )

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2559

35,584,770
10,530,790
25,053,980
13,392,261
692,035

41,620,002
15,125,382
26,494,620
13,661,847
(96,908)

29,272,564
3,382,211
25,890,353
128,284

34,033,350
8,177,078
25,856,272
(104,169)

588,355

(110,323)

128,284

(104,169)

588,355

(307,968)
(418,291)

128,284

(104,169)

103,680

321,383

-

-

103,680
1,822,464
0.32

321,383
1,822,454
(0.23)

1,822,464
0.07

1,822,454
(0.06)

ความเห็นคณะกรรมการ
งบการเงินสําหรับรอบปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของ บริ ษทั ฯ ว่า
มีความถูกต้อง เป็ นธรรมในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
การจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
43 ซึ่ งระบุวา่ เมื่อบริ ษทั ฯ มีกาํ ไร บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละสิ บของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิประจําปี แต่
ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ใน
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 588,354,920
บาท และมีกาํ ไรต่อหุ น้ 0.32 บาท ฝ่ ายบริ หารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 เป็ นเงินหุ น้ ละ
0.075 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจาณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ในรู ปของเงินสดใน
อัตราหุ น้ ละ 0.075 บาท จากกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มี
สิ ทธิรับเงินปันผล และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
กําหนดค่ าสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจํา
รอบปี บัญชี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
37 กําหนด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต และ/หรื อ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรื อ นายวัชระ
ภัทรพิทกั ษ์ จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจํารอบปี บัญชี 2561 สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2561 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 3,848,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ (โดยไม่
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รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่ งเพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 148,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากจํานวนบริ ษทั
ย่อยที่ตอ้ งตรวจสอบเพิ่มขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายนามของผูส้ อบ
บัญชีดงั นี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1.
2.
3.

นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
5565
8509
6669

จํานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
1 ปี
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใด
ท่านหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชี
สําหรั บรอบปี บัญชี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 3,848,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
ค่าสอบบัญชี

งบการเงินปี 2561
3,848,000 บาท

งบการเงินปี 2560
3,700,000 บาท

ค่าบริ การอื่นสําหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การอื่นของ
สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด เป็ นจํานวนเงิน 2,339,052 บาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยเพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) การยืน่ ชําระภาษีและให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มี
สาระสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วย อาทิ
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
จํากัด (มหาชน) บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) และอื่นๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 นี้
- นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ
- นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
- นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
- นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี
ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นที่
น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ นายเชิด
พงษ์ สิ ริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2561
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ นอกจากนั้น กรรมการ 3 ท่าน
ได้แก่ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี เป็ น
กรรมการอิสระ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุ ผล
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิ
กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2561 เป็ นวงเงิน
ไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่ งเท่ากับวงเงินในปี 2560 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี
อํานาจจัดสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมประจําปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10
ล้านบาทเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอาํ นาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจําปี 2561 ให้แก่กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 32
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อความสะดวกในการประกอบธุ รกิ จ หัวหน้ารั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีคาํ สั่งให้ยกเลิ กมาตรา 100 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เมื่อเดือนเมษายน 2560 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 100 ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่าย
ได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
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ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสองครั้งใดจํานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 103 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองต้องร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
ขณะที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 ว่าด้วยการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการขอให้เรี ยก
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน จํากัด มาตรา 100 เมื่ อข้อความในมาตรา 100 เดิมถูกยกเลิก
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32 จึงไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ของกฎหมายต่อไป โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นดังนี้
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 32 เดิม
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 32 ที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการ
เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั ประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่ กล่าวแล้ว ให้
เรี ย กว่า การประชุ ม วิ ส ามัญ คณะกรรมการจะเรี ย ก
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นการประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อ ใดก็ ไ ด้
สุ ดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันนับจํานวน
หุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้าของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ าย
ได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน ซึ่ งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจํานวนหุ ้นที่
จํา หน่ า ยได้ท้ ัง หมดจะเข้า ชื่ อ กัน ทํา หนั ง สื อขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เหตุผลในการที่ ขอให้
เรี ยกประชุ ม ไว้ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อดัง กล่ า วด้ว ย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้

การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การ
ประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคน
หนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ
ของจํา นวนหุ ้น ที่ จ าํ หน่ า ยได้ท้ ัง หมด จะเข้าชื่ อ กัน ทํา หนัง สื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งระบุ เ รื่ องและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย ก
ประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนั ง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี่ สิบห้าวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ จัด ให้มี การประชุ มภายในกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ื อ หุ ้น ทั้ง หลายซึ่ งเข้า ชื่ อ กัน หรื อ
ผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยก
ประชุ ม เองก็ ไ ด้ ภ ายในสี่ สิ บห้ า วัน นั บ แต่ ว ัน ครบกํา หนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู ้
ถือหุ ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุ ม
เพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสามครั้ งใด จํานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 35 ผูถ้ ือ
หุน้ ตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็ นดังนี้
“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายในสี่ เดื อนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 35 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 19 มีนาคม 2561 เป็ นวันกําหนดสิ ทธิผถู้ ือหุ น้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2561
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันและเวลา
และสถานที่ที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
แสดงสิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมี
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บาร์โค้ดกํากับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถขอรับรายงานประจําปี
แบบรู ปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์ มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ
- ลายเซ็น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
หมายเหตุ หากท่านผูถ้ ือหุ น้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมแทน ท่านสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
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