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

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2558
2. รายงานประจําปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ในรู ปแบบ CD
3. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ
และข้อมูลการ
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ
7. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
8. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และคะแนนเสี ยงสําหรับวาระการประชุม
9. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแอทธินี
คริ สตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุ งเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุ มเมือ่ วันที่ 28 มกราคม
2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 และ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2557) และรายงานประจําปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปี ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว และรายงานประจําปี 2557 (1 ตุลาคม – 31
ธันวาคม 2557)
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม
2557) พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
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 และต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ
ให้เสร็ จก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่ งงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุ ปสาระสําคัญ ดังนี้
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ข้อมูลงบการเงินเปรี ยบเทียบ (บางส่ วนของบริ ษทั )
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

งบการเงินรวม
รายการ

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
 ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
 ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชําระแล้ว
อัตราส่ วนกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ (บาท/
หุน้ )

สําหรับงวดสาม
เดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2557

สําหรับงวดสาม
เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2557

51,621,857
19,147,546
32,474,311
6,206,676
208,903
154,727
54,176

49,330,726
17,731,343
31,599,383
21,431,238
1,625,275
1,015,229
610,046

29,346,346
6,201,227
23,145,119
230,076
230,076
-

34,171,116
11,381,755
22,789,361
106,455
106,455
-

1,301,175
0.12

1,293,235
0.88

1,301,175
0.18

1,293,235
0.09

ความเห็นคณะกรรมการ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยผูส้ อบ
บัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกําไรสะสม และรายงานของผูส้ อบบัญชี
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรูปของเงินสด สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ฯ ปรากฏว่า
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 154,726,404 บาท โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พรบ. มหาชนจํากัด”) และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 43 กําหนดว่า บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ น
ทุนสํารอง เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนประกอบกับมีกาํ ไรสุ ทธิ ในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 11,510,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
ก) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 11,510,000 บาท
ข) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.025 บาท ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนด โดยจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มี
รายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม 31 ธันวาคม 2558) และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจํา
รอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ตามที่พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา
120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 37 กําหนด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อขออนุมตั ิ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์เลิศ และ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอาํ นาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจํารอบปี บัญชี 2558
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 3.63 ล้าน
บาท ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบกับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายนามของผูส้ อบ
บัญชีดงั นี้
1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
2. นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
3. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
4. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2558) โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ งมีอาํ นาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิน
รวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)
เป็ นจํานวน 3.63 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากค่าสอบบัญชีรอบปี บัญชี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็ นจํานวน 70,000
บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 1.89
ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
งบการเงินปี 2558
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558)
ค่าสอบบัญชี
3.63 ล้านบาท

งบการเงินงวด 3 เดือน
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557)
0.95 ล้านบาท

งบการเงินปี 2557
(1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557)
3.70 ล้านบาท*

หมายเหตุ
* ค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2557 สิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2557 ที่ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ จํานวน 4.65 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชี
3.7 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ซ่ ึ งเรี ยกเก็บเพียงครั้งเดียว 0.95 ล้านบาท ดังนั้นการ
เปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2558 จึงไม่นาํ ค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มารวม
คํานวณ

ค่าบริ การอื่นสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557) บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้บริ การ
อื่นของสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด บุคคล หรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานบัญชีที่ผสู้ อบ
บัญชีสังกัด ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การอื่นของสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด เป็ นจํานวนเงิน 40,000 บาท ซึ่ งเป็ น
การตรวจสอบบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มี
สาระสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วย อาทิ
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส
จํากัด (มหาชน) บริ ษทั บาคองโค จํากัด และอื่นๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีหาก
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฎิบตั ิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และใน
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2.
3.
4.
5.

กรณี ที่ผสู้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบ
ปี บัญชีติดต่อกัน
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2556
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับ
ตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558 นี้
- นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
- นายกฤช ฟอลเล็ต
- นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
- นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควร
เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการ
เป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2558
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
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วาระที่ 7 พิจารณารับทราบค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยตามนโยบายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุ ดย่ อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2558 จะยังคงอัตราเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อ
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมตั ิไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซึ่ งจะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ได้อนุมตั ิไว้
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกหุ้นกู้
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การออกหุน้ กู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชําระหนี้คืน/การรี ไฟแนนซ์หนี้เงินกูเ้ ป็ นหลัก และ/หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการบริ ษทั โดยให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ โดย
จะออกเป็ นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรื อในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้ นปี
2562
หุน้ กูด้ งั กล่าวอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน อาจไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ไ็ ด้
โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และอาจออกและ
เสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่มีการ
ซื้ อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้ตน้ เงินคงค้างของหุ น้ กูล้ ดลง ให้บริ ษทั ฯ สามารถออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
และอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว
ทั้งนี้ให้
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทหุน้ กู้ หลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิในการไถ่ถอน วิธีการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน ผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ นายทะเบียนหุน้ กู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ
รวมถึงการติดต่อให้ขอ้ มูล
ยืน่ เอกสารหลักฐาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ น้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
วาระที่ 9 พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 1 เมษายน 2558 เป็ นวันกําหนดสิ ทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 และวันที่ 2 เมษายน 2558 เป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ในวันและ
เวลาและสถานที่ที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสื อ
มอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และมอบหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานแสดงสิ ทธิ การเข้าร่ วมประชุม
ต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม รายละเอียดปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมีบาร์โคดกํากับ มาแสดงต่อ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่มได้โดยใช้
แบบฟอร์ มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
หนังสื อเชิญประชุมนีอ้ อก ณ วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หมายเหตุ หากท่านผูถ้ ือหุ น้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม
และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุมแทน ท่านสามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
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