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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 
 

เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 27 เมษายน 2558 
 2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD 
 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบัก าไร และขอ้มูลการ        

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
4. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
5. ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
6.     หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของ       

ผูถื้อหุน้ พร้อมซองตอบรับ 
7. หนงัสือแจง้รายการเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม 

8. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงส าหรับวาระการประชุม 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
10.    แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 27 เมษำยน 

2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 ข้ึนเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 

และ  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

  
วาระที ่2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปีบญัชี 2558 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2558  และรายงานประจ าปี 

2558  ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจ าปีไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง

การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีบญัชี 2558 และ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ดงักล่าว และรายงานประจ าปี 2558 

 
วาระที ่3 พจิำรณำและอนุมตังิบกำรเงนิ ส ำหรับส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 2558 พร้อมทั้งรำยงำน

ของผู้สอบบัญชี 
 

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 าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่น

รายงานประจ าปี 2558 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
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ขอ้มูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วนของบริษทั) 
(หน่วย: พนับาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

ส าหรับ 
งวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

ส าหรับ 
งวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยร์วม 45,346,399 51,678,910 32,480,556 29,403,399 
หน้ีสินรวม 18,358,039 19,432,813 6,466,171 6,486,494 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 26,988,360 32,246,097 26,014,385 22,916,905 
รายไดร้วม 21,425,757 6,206,676 - - 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (14,797,912) 138,174 (3,817,933) 159,347 
การปันส่วนขาดทุนสุทธิ 
 ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและกำรตัดจ ำหน่ำย 
(รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
 

(2,229,561) 
 

(9,105,541) 

 
 

114,443 
 

(30,445) 

 
 

(235,745) 
 

(3,582,188) 

 
 

195,607 
 

(36,260) 

 (11,335,102) 83,998 (3,817,933) 159,347 

 ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนปกติ 
 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและกำรตัดจ ำหน่ำย 
(รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด) 

 
(997,148) 

 
(2,465,662) 

 
75,040 

 
(20,864) 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 

 (3,462,810) 54,176 - - 
มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ 1,822,454 1,301,175 1,822,454 1,301,175 
อตัราส่วนก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) (6.61) 0.06 (2.23) 0.12 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

งบการเงินหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่มีความ
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เพื่ออนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
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วาระที ่4 พจิำรณำและอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลในรูปของเงนิสด ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิประจ าปี แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ เป็นเงินจ านวน 11,335.10 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ มีก าไรสะสมอยู ่ซ่ึงสามารถน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้  

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชี 

2558 ซ่ึงส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จากก าไรสะสมของบริษทัฯ โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมี
รายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดใหว้นัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อการรวบรวม
รายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
(“พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์”) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามส่ิง
ท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
วำระที ่5 พจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม 2559 และ

ก ำหนดค่ำสอบบัญชี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ า   
รอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ตามท่ีพรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
37 ก าหนด 
                

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี รวมทั้ งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพื่อขออนุมติั นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง  นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ และ
นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอ านาจ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ เป็นผูส้อบบญัชีประจ ารอบปีบญัชี 2559
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 3,700,000 บาท (สามลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น) 
เทียบกบัค่าสอบบญัชีรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงมีค่าสอบบญัชี 3,626,000 บาท (สามลา้นหกแสน
สองหม่ืนหกพนับาทถว้น) เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 เน่ืองจาก
ผูส้อบบญัชีมีรายการตรวจสอบมากข้ึน เพราะกลุ่มบริษทัมีการขยายตวัทางธุรกิจ และมีมาตรฐานการสอบบญัชีฉบบัใหม่ท่ี
ประกาศใชใ้นปีท่ีผา่นมา ท าใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งใชเ้วลาตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน  
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร     
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุม        

ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก ส านกังาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยมีรายนามของผูส้อบ
บญัชีดงัน้ี 

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

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใด
ท่านหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  และก าหนดเงินค่าสอบ
บญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  เป็นจ านวน 3,700,000 บาท (สามลา้นเจ็ดแสนบาทถว้น)   
เทียบกบัค่าสอบบญัชีรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงมีค่าสอบบญัชี 3,626,000 บาท (สามลา้นหกแสน
สองหม่ืนหกพนับาทถว้น) เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 74,000 บาท (เจ็ดหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 

ขอ้มูลค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบ  
 งบการเงินปี 2559  

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559) 
งบการเงินปี 2558  

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558) 
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 

ค่าสอบบญัชี 3,700,000 บาท 3,626,000 บาท +2.0 
  

ค่าบริการอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชบ้ริการอ่ืนของส านกั
งานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคล หรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและส านกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยไดใ้ชบ้ริการอ่ืนของส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั เป็นจ านวนเงิน 1,593,996 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ช าระภาษี และให้
ค  าปรึกษาทางดา้นภาษี 

 

อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมี
สาระส าคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ย 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 

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้นั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
หมายเหตุ 
1. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหาก

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

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

 
วำระที ่6 พจิำรณำและอนุมตักิำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 
 

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

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

 

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 น้ี  

- นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 
- นายอีฟ บาบิว 
- นายสนัติ บางออ้ 
-  นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์
 
นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง นายอีฟ บาบิว นายสนัติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ เป็นกรรมการท่ีครบ

ก าหนดการด ารงต าแหน่งกรรมการตามวาระ  ทั้งน้ี นายอีฟ บาบิว ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  ส าหรับนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการซ่ึงไดล้าออก
จากการเป็นกรรมการระหวา่งปี  โดยนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ มีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของนายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี ซ่ึงจะครบวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2559 น้ี    

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ า และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
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รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 
วำระที ่7 พจิำรณำอนุมตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล    
 จากการท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนในรอบปีบญัชี 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2559 ไวไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงจะลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 30 
 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร  
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 

2559 ในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุน โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทน   
ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม   

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  

  

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกจ ำนวน 2,276,847,250 บำท เป็น 2,110,160,255 
บำท โดยตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวนรวม 166,686,995 หุ้น และพจิารณาและอนุมตัิ
การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 140 บญัญติัวา่ "ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหล้ดทุนโดยวธีิตดัหุน้ 

จดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได ้ หรือท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายไดเ้ม่ือท่ีประชุมมีมติแลว้ ใหบ้ริษทัขอจดทะเบียนลดทุนภายใน
สิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมลงมติ" 
 

 นอกจากน้ี พรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 31 บญัญติัวา่ "...บริษทัจะแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ขอ้บงัคบัของบริษทัไดเ้ม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง..."  

 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรอนุมติัให้บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 2,276,847,250 บาท 

เป็น 2,110,160,255 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวนรวม 166,686,995 หุ้น (แบ่งเป็นหุ้น
สามัญท่ีออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TTA-W3 ท่ีหมดอายุลงแล้วจ านวน 
166,679,780 หุ้น และหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ TTA-W5 ท่ีจ าหน่าย
ไม่ได ้จ านวน 7,215 หุ้น) และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 
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วำระที ่9 พจิำรณำกจิกำรอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
 

บริษทัฯ ก าหนดใหว้นัท่ี 30 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนการในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2559 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียน
เพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัและเวลา
และสถานท่ีท่ีก าหนด โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวตั้งแต่เวลา 11.30 น.  

 

อน่ึง  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือ 
มอบฉนัทะไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.thoresen.com และมอบหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมหลกัฐาน
แสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 และเพื่อใหก้าร
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดน าหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมี
บาร์โคดก ากบั มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย นอกจากน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถขอรับรายงานประจ าปี
แบบรูปเล่มไดโ้ดยใชแ้บบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

กรุงเทพมหำนคร วนัที ่16 มนีำคม 2559 

โดยมตขิองคณะกรรมกำร 

 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

หมายเหตุ หากท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม และประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทน ท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 2,110,160,255  บาท (สองพนัหน่ึงร้อยสิบลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองร้อย
หา้สิบหา้บาท) 

แบ่งเป็น 2,110,160,255 หุน้ (สองพนัหน่ึงร้อยสิบลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองร้อย
หา้สิบหา้หุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 2,110,160,255  หุน้ (สองพนัหน่ึงร้อยสิบลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองร้อย

หา้สิบหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 


