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

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2561
2. รายงานประจาปี 2561 ในรู ปแบบ QR code
3. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไร และข้อมูลการเปรี ยบเทียบ
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2562
5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
6. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ
8. หนังสื อแจ้งรายการเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
9. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี 2561 แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3
โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุ งเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดาริ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ขึ้ นเมื่ อวัน พุธที่ 25 เมษายน 2561 และ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับ รอบปี บัญชี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ผูถ้ ือหุ ้น
รับทราบ บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สาคัญ พร้อมทั้งผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ไว้ในรายงานประจาปี ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้น
สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่ง
มาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจาปี ได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว และรายงานประจาปี 2561
การลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบ
บัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กาหนดให้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
งบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2561 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 และบริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรี ยบเทียบ (บางส่วนของบริ ษทั )
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
การปั นส่วนกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
 ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติ
- กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้ อยค่ าและ
การตัดจาหน่ าย (รายการที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
 ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
- กาไรจากการดาเนินงานปกติ
- กลับรายการจากการด้ อยค่ าและการตัด
จาหน่ าย (รายการที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้ว
อัตราส่วนกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

37,111,653
12,524,659
24,586,994
13,946,339
(185,607)

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

30,311,100
4,445,203
25,865,897
109,156

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

142,945

588,355

154,156

128,284

67,071
210,016

588,355

(45,000)
109,156

128,284

(417,587)

103,680

-

-

21,964
(395,623)
1,822,464
0.12

103,680
1,822,464
0.32

1,822,464
0.06

1,822,464
0.07

ความเห็นคณะกรรมการ
งบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่า
มีความถูกต้อง เป็ นธรรมในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
43 ซึ่ งระบุว่า เมื่อบริ ษทั ฯ มีกาไร บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในรอบปี บัญ ชี สิ้ น สุ ด 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ฯ เป็ นเงิ น จ านวน
210,016,940 บาท และมีกาไรต่อหุน้ 0.12 บาท ฝ่ ายบริ หารจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2561 เป็ น
เงินหุน้ ละ 0.05 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่า บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเงิ น
สารองตามกฎหมายยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งสมควรตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
จานวน 5,460,000 บาท และที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี ในรู ปของเงินสดในอัตราหุ ้นละ
0.05 บาท จากกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ
รับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
กาหนดค่ าสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจารอบ
ปี บัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 37
กาหนด
บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้แต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม ที่มีสาระสาคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 อาทิ บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง
เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน) บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) และอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังขอ
อนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจานวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
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ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
งบการเงินปี 2562
3,924,000 บาท

ค่าสอบบัญชี

งบการเงินปี 2561
3,848,000 บาท

ค่าบริ การอื่นสาหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การอื่นของ
สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด เป็ นจานวนเงิน 3,520,908 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยเพื่อให้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) การยืน่ ชาระภาษีและให้คาปรึ กษาทางด้านภาษี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง และ/หรื อ นายวัชระ
ภัทรพิทกั ษ์ และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุลจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใดท่าน
หนึ่ งมีอานาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจา
รอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจานวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่า ยอื่ น ๆ) ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากปี ที่ ผ่านมาเป็ นจานวน 76,000 บาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 2 เนื่ องจากมี การเปลี่ ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก สานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยมีรายนามของผูส้ อบ
บัญชีดงั นี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1.
2.
3.
4.

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่
8509
4628
6669
4323

จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
1 ปี
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
4 ปี

เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับ รอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใด
ท่านหนึ่ งมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ นรวม และกาหนดเงิ นค่าสอบ
บัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2562 ปรากฏตามสิ่ งที่
ส่งมาด้วย 4
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับ
ตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 นี้
- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
- นายสันติ บางอ้อ
- นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
- นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ยังเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี มี
ผลงานเป็ นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นาย
สันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระ
หนึ่ง
อนึ่ ง นายสัน ติ บางอ้อ เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ ด ารงต าแหน่ ง มาแล้ว 7 ปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่า การเสนอให้นายสันติ บางอ้อ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ ง จะทาให้การดารง
ตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ว่า กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายสันติ บางอ้อ ได้กระทาคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างยิง่ และ
การดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป ได้นาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
มาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
บุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มี
ภาวะผูน้ า และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ นอกจากนั้น กรรมการ 2
ท่าน ได้แก่ นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริ ษทั ฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
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ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่
1/2562
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุ ผล
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) สาหรับปี
2562 เป็ นวงเงินไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่นให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10
ล้านบาทเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2562 ให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่น
ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุม
วาระที่ 8 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 21 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันและเวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดง
สิ ทธิการเข้าร่ วมประชุมต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนาหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมี
บาร์โค้ดกากับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจาปี
แบบรู ปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 11
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ
- ลายเซ็น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ หากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม
และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
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