
THORESEN THAI AGENCIES     
PUBLIC COMPANY LIMITED 

REG. NO.  0107537002737 

 - 1 - 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
  25 เมษายน 2561 
 2. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบ QR code 
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบัก าไร และขอ้มูลการเปรียบเทียบ

อตัราการจ่ายเงินปันผล 
 4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 
 5. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
6. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
8. หนงัสือแจง้รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
9. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเล่ม 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา แกรนด ์ กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 และ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ผูถื้อหุ้น

รับทราบ บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ไวใ้นรายงานประจ าปี ซ่ึงผูถื้อหุ้น
สามารถดูรายละเอียดไดใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจ าปีไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว และรายงานประจ าปี 2561 

 
การลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 ก าหนดให้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่น

รายงานประจ าปี 2561 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่งบการเงินดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
 
 



 

 - 3 - 

ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 
   (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยร์วม 37,111,653 35,584,770 30,311,100 29,272,564 
หน้ีสินรวม 12,524,659 10,530,790 4,445,203 3,382,211 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 24,586,994 25,053,980 25,865,897 25,890,353 
รายไดร้วม 13,946,339 13,392,261 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (185,607) 692,035 109,156 128,284 
การปันส่วนก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานปกติ 
 กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าและ
การตัดจ าหน่าย (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
 

142,945 
 

67,071 

 
 

588,355 
 

- 

 
 

154,156 
 

(45,000) 

 
 

128,284 
 

- 

 210,016 588,355 109,156 128,284 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ก าไรจากการด าเนินงานปกติ 
 กลบัรายการจากการด้อยค่าและการตัด
จ าหน่าย (รายการท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
(417,587) 

 
21,964 

 
103,680 

 
- 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 

 (395,623) 103,680 - - 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ 1,822,464 1,822,464 1,822,464 1,822,464 
อตัราส่วนก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.32 0.06 0.07 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
แลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่
มีความถูกตอ้ง เป็นธรรมในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ
การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 

43 ซ่ึงระบุว่า เม่ือบริษทัฯ มีก าไร บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
ในรอบปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน 
210,016,940 บาท และมีก าไรต่อหุน้ 0.12 บาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 เป็น
เงินหุน้ละ 0.05 บาท 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และเงิน

ส ารองตามกฎหมายยงัไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดงันั้น บริษทัฯ จึงสมควรตั้งส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก
จ านวน 5,460,000 บาท และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในรูปของเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.05 บาท จากก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ีโดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2562 ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 และ

ก าหนดค่าสอบบัญชี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ารอบ
ปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ตามท่ีพรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 
ก าหนด  
 
 บริษทัฯ ขอเสนอใหแ้ต่งตั้ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม ท่ีมีสาระส าคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 อาทิ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) และอ่ืนๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัขอ
อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) 
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ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  
 งบการเงินปี 2562 งบการเงินปี 2561 
ค่าสอบบญัชี 3,924,000 บาท 3,848,000 บาท 
  

ค่าบริการอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการอ่ืนของ
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจ านวนเงิน 3,520,908 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือให้
เป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ช าระภาษีและใหค้  าปรึกษาทางดา้นภาษี 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อขออนุมติัแต่งตั้งนายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรือ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง และ/หรือ นายวชัระ 
ภทัรพิทกัษ ์และ/หรือ นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่าน
หน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจ า
รอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวน 76,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการบญัชี  

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม        

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชีดงัน้ี  
 

 ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

1. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ 8509 1 ปี 

2. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง 4628 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ 6669 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

4. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 4323 4 ปี 
  

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใด
ท่านหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และก าหนดเงินค่าสอบ
บญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  เป็นจ านวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 

รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 4 
 

การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับ
ต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 น้ี  
- นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
- นายสนัติ บางออ้ 
- นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์
- นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

 
 ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) นอกจากน้ี ยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มี
ผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอใหพิ้จารณาแต่งตั้งนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นาย
สนัติ บางออ้ นายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระ
หน่ึง 
 
 อน่ึง นายสันติ บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งมาแล้ว 7 ปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่ การเสนอใหน้ายสนัติ บางออ้ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง จะท าให้การด ารง
ต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ซ่ึงก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ วา่ กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ นายสนัติ บางออ้ ไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอยา่งยิ่งและ
การด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้ าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอแต่งตั้งนายสันติ บางออ้ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ 
บุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มี
ภาวะผูน้ า และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ นอกจากนั้น กรรมการ 2 
ท่าน ไดแ้ก่ นายสนัติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์ กวา้งสุขสถิตย ์ เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไป
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ตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 
1/2562 

 
รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุ ผล    
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการ
ของบริษทัฯ หนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกนั และเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ส าหรับปี 
2562 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท)  ซ่ึงเท่ากบัวงเงินในปี 2561 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนใหแ้ก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 
ลา้นบาทเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ใหแ้ก่
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืน
ใหแ้ก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 
การลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุม 
 
วาระที ่8 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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บริษทัฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 21 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2562  

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัและเวลา

และสถานท่ีท่ีก าหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
 

อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ 
มอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐานแสดง
สิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และเพื่อใหก้าร
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมี
บาร์โคด้ก ากบั มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจ าปี
แบบรูปเล่มไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 
 

ขอแสดงความนับถือ 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 

- ลายเซ็น - 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 


