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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 28 มกราคม 2558 
 2. รายงานประจาํปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) ในรูปแบบ CD 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ และขอ้มูลการ        
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 

4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

5. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
7. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 
8. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงสาํหรับวาระการประชุม 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
10.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

 
ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมใหญ่

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 ในวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแอทธินี
คริสตลัฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2558 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 28 มกราคม 
2558 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 28 มกราคม 2558 และ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

  
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  
 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 

ธนัวาคม 2557)  และรายงานประจาํปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) และ  
เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงักล่าว และรายงานประจาํปี 2557 (1 ตุลาคม – 31 
ธนัวาคม 2557) 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 

2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 

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

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ
ใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557)  พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 
2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557)  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 

(หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
สาํหรับงวดสาม

เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 

สาํหรับงวดสาม
เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 

สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 

สินทรัพยร์วม 51,621,857 49,330,726 29,346,346 34,171,116 
หน้ีสินรวม 19,147,546 17,731,343 6,201,227 11,381,755 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 32,474,311 31,599,383 23,145,119 22,789,361 
รายไดร้วม 6,206,676 21,431,238 - - 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  208,903 1,625,275 230,076 106,455 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 154,727 1,015,229 230,076 106,455 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม 

54,176 610,046 - - 

มูลค่าหุน้ท่ีเรียกชาํระแลว้ 1,301,175 1,293,235 1,301,175 1,293,235 
อตัราส่วนกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/
หุน้) 

0.12 0.88 0.18 0.09 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบ
บญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่มีความถกูตอ้งตามท่ี
ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือ
อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรสะสม และรายงานของผูส้อบบญัชี 
สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557     

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
งบการเงินสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ของบริษทัฯ ปรากฏวา่ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปี เท่ากบั 154,726,404 บาท โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
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นอกจากน้ีตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“พรบ. มหาชนจํากดั”) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดวา่ บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น
ทุนสาํรอง เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    

 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนประกอบกบัมีกาํไรสุทธิในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 11,510,000 บาท  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นดงัน้ี 
 

ก) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 11,510,000 บาท 
ข) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ใน

อตัราหุน้ละ 0.025 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนด โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”) และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2558 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 
31 ธันวาคม 2558) และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํ   
รอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558)  ตามท่ีพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 
120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 กาํหนด 
                

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพ่ือขออนุมติั นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ และ
นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต จากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจาํรอบปีบญัชี 2558
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2558)   และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 3.63 ลา้น
บาท  ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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ความเห็นคณะกรรมการ     
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม        

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก สาํนกังาน เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชีดงัน้ี 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
2.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
3. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 
2558) โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน
รวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558) 
เป็นจาํนวน 3.63 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากค่าสอบบญัชีรอบปีบญัชี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เป็นจาํนวน 70,000 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89 
 

ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  
 งบการเงินปี 2558  

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558) 
งบการเงินงวด 3 เดือน  
(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557) 

งบการเงินปี 2557  

(1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557) 
ค่าสอบบญัชี 3.63 ลา้นบาท 0.95 ลา้นบาท 3.70 ลา้นบาท* 
หมายเหตุ  
* ค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2557 ส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ จาํนวน 4.65 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าสอบบญัชี 
3.7 ลา้นบาท และค่าสอบบญัชีท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ซ่ึงเรียกเกบ็เพียงคร้ังเดียว 0.95 ลา้นบาท ดงันั้นการ
เปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 จึงไม่นาํค่าสอบบญัชีท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่มารวม
คาํนวณ  

ค่าบริการอ่ืนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2557) บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชบ้ริการ
อ่ืนของสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั บุคคล หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบ
บญัชีสังกดั ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการอ่ืนของสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นจาํนวนเงิน 40,000 บาท ซ่ึงเป็น
การตรวจสอบบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมี

สาระสาํคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ย อาทิ 
บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส 
จาํกดั (มหาชน)  บริษทั บาคองโค จาํกดั และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
หมายเหตุ 
1. ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีหาก

ผูส้อบบญัชีรายเดิมปฎิบติัหนา้ท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และใน
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กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ท่ีครบรอบ 5 ปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัฯ จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 รอบ
ปีบญัชีติดต่อกนั   

2. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2556 
3. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
4. นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
5. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
มาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งในการประชุมสามญั

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

 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 น้ี  
- นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
- นายกฤช ฟอลเลต็ 
- นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์
-  นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร

เลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการ
เป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558  

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
  

รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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วาระที ่7 พจิารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2558 จะยงัคงอตัราเดิมไม่

เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัไว ้รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปี
ปฏิทิน พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ไดอ้นุมติัไว ้
  
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารออกหุ้นกู้  

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
การออกหุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการชาํระหน้ีคืน/การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั โดยใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ ไดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดย
จะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงส้ินปี 
2562  

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ  ไป และอาจออกและ
เสนอขายเพ่ือทดแทนหุน้กูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมีการ
ซ้ือคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก ภายในวงเงินท่ีขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ทั้งน้ีให้
คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด
เก่ียวกบัประเภทหุน้กู ้หลกัประกนั จาํนวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน วธีิการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจาํหน่าย
หลกัทรัพย ์ นายทะเบียนหุน้กู ้ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ 
รวมถึงการติดต่อใหข้อ้มูล ยืน่เอกสารหลกัฐาน ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์        
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 
 
วาระที ่9 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นวนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 และวนัท่ี 2 เมษายน 2558 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 
บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 ในวนัและ

เวลาและสถานท่ีท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  
 
อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 

โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ 
มอบฉนัทะไดจ้าก www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม
ต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุม         
ผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบั มาแสดงต่อ
พนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่มไดโ้ดยใช้
แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 

หนังสือเชิญประชุมนีอ้อก ณ วนัที ่7 เมษายน 2558  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 


