THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. รายงานประจาปี 2562 และงบการเงิน ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจาปี 2563
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
7. หลักฐานแสดงตนเพื่อแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีสิทธิ์ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
และวิธีการลงคะแนนเสี ยง
8. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
10. แบบขอรับรายงานประจาปี 2562 แบบรู ปเล่ม
11. ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 จากรหัสคิวอาร์ (QR Code)
12. มาตรการและแนวปฏิ บตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิ งหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษำยน 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุม สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 1/2562 ขึ้ นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และบริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลาดับที่ 1
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี ครั้ งที่ 1/2562
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
กำรลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับ รอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ผูถ้ ือหุ ้น
รับทราบ บริ ษทั ฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สาคัญ พร้อมทั้งผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ไว้ในรายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้
จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
กำรลงมติ
วาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสี ยงลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงินสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบการเงินประจาปี ณ วันสิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ และจัดให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับ
รอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานในปี 2562 สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรี ยบเทียบ (บางส่วนของบริ ษทั ฯ)
(หน่วย: พันบาท)

รายการ

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
อัตราส่วนกาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ธันวาคม 2561

33,473,051
10,874,489
22,598,562
15,427,979
562,594

37,111,653
12,524,659
24,586,994
13,946,339
210,016

30,116,574
4,112,900
26,003,674
400,559

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

0.31

0.12

0.22

0.06

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
กำรลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี 2562 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ ำยเงินปันผล
ระหว่ ำงกำล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ระบุวา่ เมื่อบริ ษทั ฯ มีกาไร บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้
เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 5 ของกาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี หัก ด้ว ยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้า มี)
จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 400.55 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 20,030,000 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ ง เป็ นเงินจานวน 577.50 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้
บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรดังกล่าว ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาทรวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 109,347,874 บาท
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผูถ้ ือหุ ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นจากเดิมที่ กาหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563
-3-

โดยได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะไม่เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 อีก
โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น จากกาไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมหลังหักภาษีเงิ นได้
แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจริ ง ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิ น
ปั นผลร้อยละ 44 เมื่อเที ยบกับผลกาไรสุ ทธิ ในปี 2561
.

ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มี ความเห็ น ว่า ควรเสนอให้ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิ ก ารจัด สรรกาไรสุ ท ธิ
ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 20,030,000 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ และ
รายงานผลการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ขา้ งต้นให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
กำรลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
กฎหมายและข้อบังคับ ของบริ ษทั ฯ กาหนดให้ใ นการประชุ ม สามัญ ประจาปี ทุ กครั้ ง กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ มีจานวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการ
(2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ
(3) นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
กรรมการ
(4) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
กรรมการอิสระ
ทั้ง นี้ เพื่อ ปฏิ บ ัติ ต ามหลัก การกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษ ทั ฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู ถ้ ื อ หุ ้น เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี
ความเหมาะสมเพื่อ ให้ค ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนพิจ ารณาเข้า รั บ เลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการบริ ษ ทั ฯ
ก่ อ นนาเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบต่ อ ไป โดยประกาศผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ตั้ง แต่
วัน ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็ นการล่วงหน้า ก่ อ นการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2563
ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยมิได้เข้าร่ วมประชุมแล้ว ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
การเลือกตั้งกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งตามวาระในปี 2563 ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจาก
กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ยังเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจ
ธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นที่ น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ ดารงตาแหน่ ง สาหรับกรรมการอิสระก็เป็ นผูม้ ี
คุ ณสมบัติครบถ้วนตามข้อ กาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น สามารถให้ความเห็ นได้อย่า งเป็ นอิ สระและท า
คุณประโยชน์ให้บริ ษทั ฯ เป็ นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้นาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ น
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ประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และการเสนอให้กรรมการอิสระดังกล่าวซึ่ งดารงตาแหน่งมาแล้ว 7 ปี 6 เดือน
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ ง จะทาให้การดารงตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ก็มิได้ทาให้ความเป็ นอิสระ
ขาดหายไป
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระใน
ปี 2563 ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามดังนี้
.

1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
4. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
ทั้งนี้ ข้อมูลของผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อปรากฎในสิ่ งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ในหน้า 29-40 เพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจของผูถ้ ือหุน้
กำรลงมติ
มติ ใ นวาระนี้ จ ะต้อ งได้รั บ อนุ ม ตั ิ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยง ให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน เกินจานวน
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
วำระที่ 6 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีในสังกัดของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มาตั้งแต่ปี 2556
.

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ดังนี้
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
2. นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 พร้อมค่าสอบบัญชี เป็ นจานวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่ นๆ) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ โดยผูส้ อบบัญชี ท่า นหนึ่ งท่ านใดมี อานาจ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
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ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ปี 2563
ค่าสอบบัญชี
3,924,000 บาท

ปี 2562
3,924,000 บาท

สาหรับ ค่าบริ การอื่น สาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ใช้บ ริ การอื่นเป็ น
จานวนเงิ น 118,110 บาท
ทั้งนี้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อ บริ ษทั ย่อย หรื อ ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ขอ้ มูลของผูส้ อบบัญชี ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อยบางบริ ษทั มิได้สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งคณะกรรมการ
จะดูแลให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวสามารถจัดทางบการเงินได้ทนั เวลา
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการเห็ นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ดังรายนามข้างต้น เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวน 3,924,000 ล้านบาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
.

กำรลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
.

วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมตั คิ ่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่ อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยูใ่ นรู ปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัล
ประจาปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนได้พิจ ารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ส อดคล้อ งกับ ผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบ ัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าว
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 เป็ นวงเงินไม่เกิน
จานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่ งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในปี 2562 ตามรายละเอียดในสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยลาดับ ที่ 5 ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ไม่มีก ารจ่า ยค่า ตอบแทนหรื อสวัส ดิการในรู ปแบบอื่นให้แก่ก รรมการที่ไ ม่เป็ น
ผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนแล้ว มี ค วามเห็ น ว่า
ควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ยของบริ ษ ทั ฯ สาหรั บ ปี 2563
ในวงเงิ น รวมไม่เ กิ น 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เป็ นผูม้ ี อานาจจัด สรรเงิ น ค่าตอบแทน
ประจาปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
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กำรลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุม
วันกำหนดสิทธิผ้ถู ือหุ้น (Record Date) และขั้นตอนในกำรประชุม
บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิ์ผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บริ ษทั ฯ มีความห่ วงใยต่อสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ จึงจะจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยกาหนดเว้นระยะทางสังคมอย่างเหมาะสม
ซึ่งจะทาให้จานวนที่นงั่ ในห้องประชุมมีจากัดประมาณ 200 ที่นงั่ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือท่านผูถ้ ือหุ ้นโปรด
พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงแทนท่าน โดยโปรดกรอกข้อความใน
หนังสื อมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 และ ระบุชื่อ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ หรื อ นายสันติ
บางอ้อ หรื อ นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ และกรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานประกอบมาที่ บริ ษทั
โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั ชั้น 8 อาคารอรกานต์ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร 10330 และ ให้ถึงบริ ษทั ฯ ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 หรื อท่านอาจส่ งมอบหนังสื อมอบฉันทะที่ จุด
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมในวันประชุมก็ได้
สาหรับ ท่านผูถ้ ือหุ ้นที่ ป ระสงค์จ ะมาประชุมด้วยตัวเอง บริ ษทั ฯ จะเปิ ดรับ ลงทะเบี ยนตั้งแต่เวลา 11.30 น.
โดยผูถ้ ือหุ ้น กรุ ณานาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิ ทธิ์ ในการ
เข้าร่ วมประชุมทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ ต้องปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น อย่างเคร่ งครัด ตามสิ่ งที่
ส่ งมาด้วยลาดับที่ 12 การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอาจทาให้กระบวนการเข้าร่ วมประชุมมีความล่าช้าและไม่ได้รับ
ความสะดวก โดยบริ ษทั ฯ ต้องจัดการประชุมให้แล้วเสร็ จในเวลาที่กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวนมากมารวมตัวใน
สถานที่เดียวกัน
บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และหนังสื อมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนต่อไป
ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเปลี่ยนแปลง หรื อมีประกาศ
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้ องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกาหนดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
โดยมติของคณะกรรมกำร
- ลายเซ็น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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