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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
  26 เมษายน 2560 
 2. รายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบ CD 
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไร และขอ้มูลการเปรียบเทียบ

อตัราการจ่ายเงินปันผล 
 4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
7. หนงัสือแจง้รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
8. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศนูยก์ารประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วันที ่26 เมษายน 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 และ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับปีบญัชี 2560 ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีสาํคญั พร้อมทั้งผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไวใ้นรายงานประจาํปี ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถดู
รายละเอียดไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2560 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ ดงักล่าว และรายงานประจาํปี 2560 

 
การลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
 
 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดให้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่น

รายงานประจาํปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่งบการเงินดงักล่าวไวบ้นเวน็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 

   (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2559 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2559 

สินทรัพยร์วม 35,584,770 41,620,002 29,272,564 34,033,350 
หน้ีสินรวม 10,530,790 15,125,382 3,382,211 8,177,078 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 25,053,980 26,494,620 25,890,353 25,856,272 
รายไดร้วม 13,392,261 13,661,847 - - 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 692,035 (96,908) 128,284 (104,169) 
การปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
− กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานปกติ 
− ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจาํหน่าย 

(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
 

588,355 
 

- 

 
 

(110,323) 
 

(307,968) 

 
 

128,284 
 

- 

 
 

(104,169) 
 

- 

 588,355 (418,291) 128,284 (104,169) 
 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
− กาํไรจากการดาํเนินงานปกติ 
− ขาดทุนจากการด้อยค่าและการตัดจาํหน่าย 

(รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
103,680 

 
- 

 
321,383 

 
- 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 
 103,680 321,383 - - 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,822,464 1,822,454 1,822,464 1,822,454 
อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.32 (0.23) 0.07 (0.06) 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของ  บริษทัฯ วา่
มีความถกูตอ้ง เป็นธรรมในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติังบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2560 และ

การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 

43 ซ่ึงระบุวา่ เม่ือบริษทัฯ มีกาํไร บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละสิบของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิประจาํปี แต่
ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ใน
รอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 588,354,920 
บาท และมีกาํไรต่อหุน้ 0.32 บาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 เป็นเงินหุน้ละ 
0.075 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจาณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในรูปของเงินสดใน

อตัราหุน้ละ 0.075 บาท จากกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ีโดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2561 ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ

กาํหนดค่าสอบบัญชี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํ   
รอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ตามท่ีพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
37 กาํหนด 
                

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งนางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต และ/หรือ นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ นายวชัระ 
ภทัรพิทกัษ ์จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 3,848,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ (โดยไม่
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รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 148,000 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 4  เม่ือเทียบกบัปี 2560 เน่ืองจากจาํนวนบริษทั
ยอ่ยท่ีตอ้งตรวจสอบเพ่ิมข้ึน  

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม        

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก สาํนกังาน เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชีดงัน้ี  
 
 ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขท่ี 
จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

1. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต 5565 1 ปี 
2. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ 6669 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใด

ท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชี 
สําหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  เป็นจาํนวน 3,848,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 

ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  
 งบการเงินปี 2561 งบการเงินปี 2560 
ค่าสอบบญัชี 3,848,000 บาท 3,700,000 บาท 
  

ค่าบริการอ่ืนสาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการอ่ืนของ
สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นจาํนวนเงิน 2,339,052 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 

 
อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมี

สาระสาํคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ย อาทิ 
บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
จาํกดั (มหาชน)  บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)  และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับ
ตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้

 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 น้ี  
- นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ 
- นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์
- นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 
- นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี 

 
 ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ี
น่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิด
พงษ ์สิริวิชช์ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง และนายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2561 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ นอกจากนั้น กรรมการ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ ์ สิริวชิช ์ และนายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี เป็น
กรรมการอิสระ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
  

รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุ ผล    
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการ
ของบริษทัฯ หนา้ท่ีความรับผดิชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั และเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั
กาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2561 เป็นวงเงิน
ไม่เกินจาํนวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท)  ซ่ึงเท่ากบัวงเงินในปี 2560 และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้
อาํนาจจดัสรรค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมประจาํปี 2561 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สําหรับปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 
ลา้นบาทเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2561 ใหแ้ก่กรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม   

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติไดมี้คาํสั่งให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เม่ือเดือนเมษายน 2560 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 
“มาตรา 100 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย

ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุ
เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ
ประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสองคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 103 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

 
ขณะท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 5 ขอ้ 32 วา่ดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ ไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการขอใหเ้รียก

ประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั มาตรา 100 เม่ือขอ้ความในมาตรา 100 เดิมถูกยกเลิก 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 จึงไม่สอดคลอ้งกบัการบงัคบัใชข้องกฎหมายต่อไป โดยแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นดงัน้ี 

 
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 32 เดิม ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 32 ท่ีเสนอขอแกไ้ข 

ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้
เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจาํนวน
หุ้นไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในห้าของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย
ไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน ซ่ึงมีหุน้
นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจาํนวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้า ช่ือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เ รียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 
เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชีของบริษทั 

 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคน
หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันทาํหนังสือ
ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบห้าวนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือ   
ผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่ว ันครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผู ้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอาํนวย
ความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 35 ผูถื้อ
หุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
การจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 

เพื่อให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขตามคาํสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดงัน้ี 
 

“ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม     
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 35 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 
 
 การลงมต ิ

มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่9 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 19 มีนาคม 2561 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 1/2561  

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัและเวลา

และสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
 

อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ 
มอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐาน
แสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และเพ่ือใหก้าร
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมี



 

 - 10 -

บาร์โคด้กาํกบั มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปี
แบบรูปเล่มไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 

ขอแสดงความนับถือ 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 

- ลายเซ็น - 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 


