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

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2558
2. รายงานประจาปี 2558 ในรู ปแบบ CD
3. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกาไร
และข้อมูลการ
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
4. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
6. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของ
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมซองตอบรับ
7. หนังสื อแจ้งรายการเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
8. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และคะแนนเสี ยงสาหรับวาระการประชุม
9. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 27 เมษำยน
2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558 ขึ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558
และ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สาหรับ ปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจาปี
2558 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจาปี ได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2558 และ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ดังกล่าว และรายงานประจาปี 2558
วาระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตั งิ บกำรเงิน สำหรับสำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 พร้ อมทั้งรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี
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 บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2558 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 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 นส่วนขาดทุนสุทธิ
 ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
- กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติ
- ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำและกำรตัดจำหน่ ำย
(รำยกำรที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
 ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
- กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนปกติ
- ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำและกำรตัดจำหน่ ำย
(รำยกำรที่ ไม่ ใช่ เงินสด)
มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้ว
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับปี
สาหรับ
สิ้นสุดวันที่ 31 งวดสามเดือน
ธันวาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
45,346,399
51,678,910
18,358,039
19,432,813
26,988,360
32,246,097
21,425,757
6,206,676
(14,797,912)
138,174

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี
สาหรับ
สิ้นสุดวันที่ 31 งวดสามเดือน
ธันวาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
(ปรับปรุ งใหม่)
32,480,556
29,403,399
6,466,171
6,486,494
26,014,385
22,916,905
(3,817,933)
159,347

(2,229,561)

114,443

(235,745)

195,607

(9,105,541)
(11,335,102)

(30,445)
83,998

(3,582,188)
(3,817,933)

(36,260)
159,347

(997,148)

75,040

-

-

(2,465,662)
(3,462,810)
1,822,454
(6.61)

(20,864)
54,176
1,301,175
0.06

1,822,454
(2.23)

1,301,175
0.12

ความเห็นคณะกรรมการ
งบการเงินหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่ามีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
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วาระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรจ่ ำยเงินปันผลในรู ปของเงินสด สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิประจาปี แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แผนการลงทุนและปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในรอบปี บัญชีสิ้นสุด 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจานวน 11,335.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมอยู่ ซึ่งสามารถนามาจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจารอบปี บัญชี
2558 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท จากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มี
รายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และกาหนดให้วนั ที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวม
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(“พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ”) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วย 3
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ
กำหนดค่ ำสอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจา
รอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
37 กาหนด
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาผูส้ อบบัญ ชี แ ละค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญ ชี รวมทั้ง ได้ใ ห้ค วามเห็ น เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อขออนุมตั ิ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิ่งยง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ และ
นางสาวพรทิ พย์ ริ มดุ สิต จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยให้ผูส้ อบบัญชี ท่านใดท่ านหนึ่ งมี อานาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ เป็ นผูส้ อบบัญชีประจารอบปี บัญชี 2559
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จานวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เทียบกับค่าสอบบัญชีรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีค่าสอบบัญชี 3,626,000 บาท (สามล้านหกแสน
สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่ นสี่ พนั บาทถ้วน) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.0 เนื่ องจาก
ผูส้ อบบัญชีมีรายการตรวจสอบมากขึ้น เพราะกลุ่มบริ ษทั มีการขยายตัวทางธุรกิจ และมีมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ที่
ประกาศใช้ในปี ที่ผา่ นมา ทาให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งใช้เวลาตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก สานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยมีรายนามของผูส้ อบ
บัญชีดงั นี้
1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
2. นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
3. นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
4. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับ รอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใด
ท่านหนึ่ งมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ น รวม และกาหนดเงิ นค่าสอบ
บัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เทียบกับค่าสอบบัญชีรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งมีค่าสอบบัญชี 3,626,000 บาท (สามล้านหกแสน
สองหมื่ นหกพัน บาทถ้ว น) เพิ่ มขึ้ นเป็ นจ านวน 74,000 บาท (เจ็ ดหมื่ นสี่ พนั บาทถ้วน) หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 2.0 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ข้อมูลค่าสอบบัญชีเปรี ยบเทียบ
งบการเงินปี 2559
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559)
ค่าสอบบัญชี
3,700,000 บาท

งบการเงินปี 2558
(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558)
3,626,000 บาท

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
+2.0

ค่าบริ การอื่นสาหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้บริ การอื่นของสานัก
งานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคล หรื อกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ใช้บริ การอื่นของสานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด เป็ นจานวนเงิน 1,593,996 บาท ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) การยืน่ ชาระภาษี และให้
คาปรึ กษาทางด้านภาษี
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มี
สาระสาคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วย 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
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หาก
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฎิบตั ิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน และใน
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2.
3.
4.
5.

กรณี ที่ผสู้ อบบัญชีรายเดิมทาหน้าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชี ติดต่อกัน บริ ษทั ฯ จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบ
ปี บัญชีติดต่อกัน
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2556
นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมตั กิ ำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับ
ตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประจาปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559 นี้
- นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
- นายอีฟ บาบิว
- นายสันติ บางอ้อ
- นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญ

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง นายอีฟ บาบิว นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็ นกรรมการที่ครบ
กาหนดการดารงตาแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ นายอีฟ บาบิว ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สาหรับนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวารี กรรมการซึ่งได้ลาออก
จากการเป็ นกรรมการระหว่างปี โดยนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ มีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวารี ซึ่งจะครบวาระการเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2559 นี้
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ า และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั คิ ่ ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่ อยของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
จากการที่บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนในรอบปี บัญชี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 30
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี
2559 ในวงเงิ นไม่เกิ น 10 ล้านบาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ด 31
ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริ ษทั มีผลขาดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกจำนวน 2,276,847,250 บำท เป็ น 2,110,160,255
บำท โดยตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจำหน่ ำยจำนวนรวม 166,686,995 หุ้น และพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 140 บัญญัติวา่ "ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตดั หุน้
จดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริ ษทั ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน
สิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ"
นอกจากนี้ พรบ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 31 บัญญัติวา่ "...บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อ
ข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง..."
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ นว่าที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นควรอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 2,276,847,250 บาท
เป็ น 2,110,160,255 บาท โดยตัดหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวนรวม 166,686,995 หุ ้น (แบ่งเป็ นหุ ้น
สามัญ ที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ การใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้น สามัญ ของผู ้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ TTA-W3 ที่ ห มดอายุล งแล้ว จ านวน
166,679,780 หุ ้น และหุ ้นสามัญที่ ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W5 ที่ จาหน่ าย
ไม่ได้ จานวน 7,215 หุ ้น) และพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุน้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

2,110,160,255 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิ บล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย
ห้าสิ บห้าบาท)
2,110,160,255 หุน้ (สองพันหนึ่งร้อยสิ บล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย
ห้าสิ บห้าหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
2,110,160,255 หุน้ (สองพันหนึ่งร้อยสิ บล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย
ห้าสิ บห้าหุน้ )
- หุน้
(-)

วำระที่ 9 พิจำรณำกิจกำรอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้วนั ที่ 30 มีนาคม 2559 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนการในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2559 และวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน
เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันและเวลา
และสถานที่ที่กาหนด โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.
อนึ่ง หากผูถ้ ือหุน้ 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 ือหุน้ เป็ นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น โปรดนาหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมี
บาร์โคดกากับ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย นอกจากนี้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถขอรับรายงานประจาปี
แบบรู ปเล่มได้โดยใช้แบบฟอร์มตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
ขอแสดงควำมนับถือ
กรุงเทพมหำนคร วันที่ 16 มีนำคม 2559
โดยมติของคณะกรรมกำร
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 6
-8-

