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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

วนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 2. รายงานประจ าปี 2562 และงบการเงิน ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
 3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 4. ขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ประจ าปี 2563 
 5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
7. หลกัฐานแสดงตนเพื่อแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีสิทธ์ิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น

และวธีิการลงคะแนนเสียง 
8. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
10. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเล่ม 
11.   ขั้นตอนการดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 จากรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
12.   มาตรการและแนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส           

โคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
 

คณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563  ในวนัจนัทร์ท่ี  3  สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องสามยา่นมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 5 สามยา่น มิตรทาวน์ 
เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที ่1/2562 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษำยน 2562 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  คร้ังท่ี 1/2562 ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 และบริษทัฯ 

ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 1 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 
 

กำรลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้ผูถื้อหุ้น

รับทราบ บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 
 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ  

 
กำรลงมต ิ
วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
 

วำระที ่3 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบการเงินประจ าปี ณ วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมติั  

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับ

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2562 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทัฯ) 
   (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2562 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31
ธนัวาคม 2561 

สินทรัพยร์วม 33,473,051 37,111,653 30,116,574 30,311,100 
หน้ีสินรวม 10,874,489 12,524,659 4,112,900 4,445,203 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 22,598,562 24,586,994 26,003,674 25,865,897 
รายไดร้วม 15,427,979 13,946,339 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

562,594 210,016 400,559 109,156 

อตัราส่วนก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.31 0.12 0.22 0.06 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
 

กำรลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วำระที ่4 พจิำรณำและอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2562 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำล 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุวา่ เม่ือบริษทัฯ มีก าไร บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้

เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 400.55 ลา้นบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถ้ือหุ้นอนุมติั
การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 20,030,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ หลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง เป็นเงินจ านวน 577.50 ลา้นบาท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรดงักล่าว ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาทรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 109,347,874 บาท  
เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจากเดิมท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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โดยไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ จะไม่เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก  

 

โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจากก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้
แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลร้อยละ 44 เม่ือเทียบกบัผลก าไรสุทธิในปี 2561  

. 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 20,030,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ และ
รายงานผลการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามรายละเอียดท่ีระบุไวข้า้งตน้ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ  

 

กำรลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
กฎหมายและขอ้บังคับของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจาก

ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบั
ส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

 

ในปีน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

(1) นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์   กรรมการ 
(2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ    กรรมการ 
(3) นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา   กรรมการ 
(4) นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี กรรมการอิสระ 
 

ทั้ งน้ี เพื่อปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มี
ความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563  
ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ วา่ควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั
การเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก
กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากน้ี ยงัเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจ
ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง  ส าหรับกรรมการอิสระก็เป็นผูมี้
คุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและท า
คุณประโยชน์ให้บริษทัฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญมาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็น
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ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และการเสนอให้กรรมการอิสระดงักล่าวซ่ึงด ารงต าแหน่งมาแลว้ 7 ปี 6 เดือน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง จะท าให้การด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ก็มิไดท้ าให้ความเป็นอิสระ
ขาดหายไป  

 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อเลือกกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใน
ปี 2563 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดงัรายนามดงัน้ี 

. 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  
4. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี  

 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 ในหน้า 29-40 เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

 
กำรลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
 (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียง ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 (3) บุคคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั เกินจ านวน
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีในสงักดัของบริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มาตั้งแต่ปี 2556 
.  

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอรายช่ือผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัน้ี 
1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
2. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 
3. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  

 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พร้อมค่าสอบบญัชี เป็นจ านวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ) ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั โดยผูส้อบบัญชีท่านหน่ึงท่านใดมีอ านาจ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  
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ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  
 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าสอบบญัชี 3,924,000 บาท 3,924,000 บาท 
 

 ส าหรับค่าบริการอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไดใ้ชบ้ริการอ่ืนเป็น
จ านวนเงิน 118,110 บาท  
 

ทั้งน้ี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือ บริษทัยอ่ย หรือ ผูบ้ริหาร หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะ
ท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด ทั้งน้ีขอ้มูลของผูส้อบบญัชี ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางบริษทัมิไดส้ังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการ
จะดูแลให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัเวลา 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัรายนามขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 3,924,000 ลา้นบาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ)     
. 

กำรลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

. 
วำระที ่7 พจิำรณำและอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    
 ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยอยูใ่นรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และเงินรางวลั
ประจ าปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกบัผล
ประกอบการของบริษทัฯ หนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าว
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน
จ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท)  ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2562 ตามรายละเอียดในส่ิง
ที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหารนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  
 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร   
คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นว่า 

ควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 
ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูม้ีอ  านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม  
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กำรลงมต ิ
มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุม 
 

วนัก ำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และขั้นตอนในกำรประชุม 

บริษทัฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 25 มิถุนายน 2563 เป็นวนัก าหนดสิทธ์ิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ จึงจะจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยก าหนดเวน้ระยะทางสงัคมอยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงจะท าใหจ้ านวนท่ีนัง่ในห้องประชุมมีจ ากดัประมาณ 200 ท่ีนัง่ ในการน้ีบริษทัฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นโปรด
พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนเสียงแทนท่าน โดยโปรดกรอกขอ้ความใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6  และ ระบุช่ือ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ หรือ นายสันติ 
บางออ้ หรือ นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ และกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานประกอบมาท่ี บริษทั 
โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายเลขานุการบริษทั ชั้น 8 อาคารอรกานตถ์นนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 และ ให้ถึงบริษทัฯ ก่อนวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 หรือท่านอาจส่งมอบหนังสือมอบฉันทะท่ีจุด
ลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุมในวนัประชุมก็ได ้

 

ส าหรับท่านผูถ้ือหุ้นท่ีประสงค์จะมาประชุมดว้ยตวัเอง บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.30 น. 
โดยผูถ้ือหุ้นกรุณาน าบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ ใบขบัขี่ มาแสดงเพื่อสิทธ์ิในการ
เขา้ร่วมประชุมทั้งน้ีผูถื้อหุน้ตอ้งปฏิบติัตามมาตรการและแนวปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอยา่งเคร่งครัด ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12 การไม่ปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอาจท าให้กระบวนการเขา้ร่วมประชุมมีความล่าชา้และไม่ไดรั้บ
ความสะดวก โดยบริษทัฯ ตอ้งจดัการประชุมใหแ้ลว้เสร็จในเวลาท่ีกระชบั เพื่อลดเวลาในการท่ีคนจ านวนมากมารวมตวัใน
สถานท่ีเดียวกนั  

 

บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และหนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนต่อไป  

ทั้งน้ี หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 มีการเปล่ียนแปลง หรือมีประกาศ
และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัโรคท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดเพ่ิมเติม บริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านผูถื้อหุ้น
ทราบทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อไป 
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