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เลขที่เรื่ อง COR:MS/EL19007t/py
วันที่ 7 มีนาคม 2562
เรื่ อง
เรี ยน

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี และการจ่ายเงินปั นผล
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“TTA” หรื อ “บริษัทฯ”) ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติดงั นี้
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
อโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุ งเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดาริ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิระเบียบวาระการประชุมของบริ ษทั ฯ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน
2561
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจาปี ได้สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุม่
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว และรายงานประจาปี 2561
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบ
บัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ
งบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ ว่ามีความถูกต้อง เป็ นธรรมในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควร
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ต่อหน้า 2...
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วาระที่ 4
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พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่เงิน
สารองตามกฎหมายยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงสมควรตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
จานวน 5,460,000 บาท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลประจาปี ในรู ปของเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.05
บาท จากกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิ
รับเงินปั นผล และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิ ทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี สาหรั บ รอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
กาหนดค่ าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ การแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ และ/หรื อ นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง และ/หรื อ นายวัชระ
ภัทรพิทกั ษ์ และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใดท่าน
หนึ่ งมีอานาจตรวจสอบ และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะของบริ ษทั ฯ และได้มีการเสนอ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นจานวน 3,924,000 ล้านบาท
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็ นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและมีมติให้เสนอที่
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาและแต่ง ตั้ง นายเฉลิ มชัย มหากิ จ ศิ ริ นายสัน ติ บางอ้อ นายจิ ต รพงษ์ กว้างสุ ข สถิ ตย์ และนาย
กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กรรมการสี่ ท่านที่ครบกาหนดตามวาระ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็น
ว่าควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10
ล้านบาทเท่ ากับปี ที่ ผ่านมา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ี อานาจจัดสรรเงิ นค่าตอบแทนประจาปี 2562 ให้แก่
กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การในรู ปแบบอื่น
ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ต่อหน้า 3...
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วาระที่ 8
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พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

กาหนดให้วนั ที่ 21 มีนาคม 2562 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิผถู ้ ือหุน้ (Record Date) ในการเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนการในประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

(นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา)
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

