
 - 1 -
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Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com 

 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 2. รายงานประจาํปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM   

3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
4. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,000,000 หน่วยท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและ

พนกังานของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ภายใต้
โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน (ESOP Scheme) 

5. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

6. รายนามและประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งกรรมการเพ่ิม 1 ท่าน 
7. ขอ้มูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
8. ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
9. หนงัสือแจง้รายการเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

เขา้ร่วมประชุม  
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ พร้อมซองตอบรับ 
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปีแบบรูปเล่ม 

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

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1/2555 ในวนัองัคารท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบางกอก
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 
1  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2554 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 
พ.ศ. 2554 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
บริษทัฯ จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2554 ข้ึนเม่ือวนัพธุท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 

และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ยแลว้ และบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 2554 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และรายงานประจาํปี 

2554 ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
  
 ความเห็นคณะกรรมการ  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานประจาํปีไดส้รุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัในกลุ่ม รวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีการเงิน 2554 และเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และรับรองรายงานประจาํปี 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุน สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดวา่ 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน
นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 
งบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม  สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของ 

ผูส้อบบญัชี ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2554 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ 
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 ความเห็นคณะกรรมการ  
งบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ของบริษทัฯ ไดผ้า่น

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัฯ วา่มีความถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  คณะกรรมการ
พิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน งบกาํไรสะสมและรายงานของผูส้อบบญัชี 
สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั  และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
  
วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชน”)   และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้ 42 กาํหนดวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่
บริษทัฯ มีกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล สาํหรับรอบปีบญัชี 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 708,004,413 หุน้ เม่ือ
วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายทั้งส้ิน 354,002,206.50 บาท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
เห็นควรรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัฯ 

  
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 น้ี บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปี เท่ากบั 139,473,366 บาท และ

บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม ดงันั้น บริษทัฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 
แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชน และตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 ของบริษทัฯ ในการน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษทัมหาชนและขอ้บงัคบัขอ้ 43  และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯท่ี
กาํหนดใหจ่้ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิประจาํปี แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการของบริษทัฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคตความตอ้งการใช้
เงินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็น สมควรได ้ ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบ
การเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
จากสภาพคล่องทางการเงินท่ีเพียงพอสาํหรับโครงการลงทุนในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่    

บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี 2554 ได ้  โดยขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการ



 - 4 -

จ่ายเงินปันผลประจาํรอบปีบญัชี 2554 ในรูปของเงินสดในอตัรา 0.50 บาท จาํนวน 708,004,413 หุน้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
354,002,206.50 บาท  นอกเหนือจากเงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับรอบบญัชี 2554 ท่ีไดจ่้ายไปแลว้ตามรายละเอียดในขอ้ 4  

 
ในดา้นการจดัสรรเงินกาํไรไวเ้พ่ือสาํรองตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ เน่ืองจาก    

บริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบจาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งตั้งสาํรอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี    

 

 ขอ้มูลการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 ปี 2554 
1. กาํไรสุทธิตามงบการเงิน 795,573,570 บาท 139,473,366 บาท 

  ปรับปรุงดว้ย (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง         (59,676,273) บาท   54,791,477  บาท 
กาํไรสุทธิหลงัปรับปรุง (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

735,897,297 บาท 194,264,843 บาท 

2. จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ 708,004,413 หุน้ 708,004,413 หุน้ 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้  
    3.1 ระหวา่งรอบปีบญัชี 
    3.2 ส้ินสุดรอบปีบญัชี   
                  รวม 

 
--- 

0.26 บาท ต่อหุน้ 
0.26 บาท ต่อหุน้ 

 
0.50 บาท ต่อหุน้ 
0.50 บาทต่อหุน้ 
1.00 บาท ต่อหุน้ 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ทั้งปี)       184,081,147.38 บาท 708,004,413 บาท 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 25.01 ของ

กาํไรสุทธิตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล 

ประมาณร้อยละ 364.45 ของ
กาํไรสุทธิตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล 
 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทั ณ 

วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ
กาํหนดใหว้นัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

  

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และกาํหนดค่าตรวจสอบ
บัญชี 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2555 ตามท่ี
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37 
 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัจาํนวน 3 ราย และไดพิ้จารณาค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ เพ่ือขออนุมติั นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ      
นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ และนางณฐพร พนัธ์ุอุดม จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
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ประจาํปี 2555 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวนไม่เกิน 3,240,000 บาท สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปีและราย
ไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.53 เม่ือเทียบกบัของรอบปีบญัชี
ท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีจาํนวนบริษทัในกลุ่มเพ่ิมข้ึน 

 

ความเห็นคณะกรรมการ     
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 

 

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
3. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบ
การเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 เป็นจาํนวน 3,240,000 บาท  

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ใหก้บัสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นเงิน 
1,467,843 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
บตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 

 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
หมายเหตุ 
1. ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีหาก

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

2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2551 – 2554 
3. นายชาญชยั ชยัประสิทธิ ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 
4. นางณฐพร พนัธุ์อุดม  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ 

 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ

บริษัทฯ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัมหาชนจาํกดัจะตอ้งตดัหุน้จดทะเบียน

ท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการเพ่ิมทุน ยกเวน้หุน้ของบริษทัท่ีจดัสรรไวเ้พ่ือรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้  
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 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 833,004,413 หุน้ มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้จาํนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 708,004,413 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันั้นบริษทัฯ มีหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 125,000,000 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้ท่ีสาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) ท่ียงัมิได้
ออกจาํหน่ายจาํนวน 50,000,000 หุน้ และหุน้ท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 
75,000,000 หุน้ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้         

จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายท่ีสาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement)  จาํนวน 
50,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 833,004,413 บาท เป็นทุน   จดทะเบียนใหม่ จาํนวน 783,004,413 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 783,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 
4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 
 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 783,004,413 บาท 
  (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 783,004,413 หุน้  
  (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั 783,004,413 หุน้ 
  (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ

บริษัทฯ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
เม่ือบริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนตามท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัในวาระท่ี 7 และบริษทัฯจะสาํรองหุน้ไวเ้พ่ือจดัสรรหุน้

เสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในอนาคต บริษทัฯ จึงจะตอ้งเพ่ิม
ทุนเพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้ดงักล่าว 
 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ซ่ึงแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีก

จาํนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จาํนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 833,004,413 หุน้ 
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มูลค่า    หุน้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 833,004,413 บาท 
  (แปดร้อยสามสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 833,004,413 หุน้  
  (แปดร้อยสามสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั 833,004,413 หุน้ 
  (แปดร้อยสามสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - 

 
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัใหม่ 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัในวาระท่ี 8 เป็นการเพ่ิมทุนโดยออกหุน้

สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคราว
เดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (“ประกาศทจ. 
28/2551”) โดย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย จะเป็นผูมี้
อาํนาจพิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร กาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด 
เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามกฏระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งใหมี้อาํนาจในการเจรจา ต่อรอง และเขา้ทาํหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อนัเก่ียวกบัการเสนอ
ขายในคร้ังน้ี 
 

การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ดงักล่าวเป็นเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯได้
เคยอนุมติัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และบริษทัฯ ไดข้อยนืยนัมติน้ีจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มาโดยตลอด โดยคร้ัง
ล่าสุดท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 กไ็ดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือ
ต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามประกาศ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 

อน่ึง ตามประกาศทจ 28/2551 บริษทัฯ จะตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติั อยา่งไรกต็ามในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) 
ใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) แต่อยา่งใด 
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ความเห็นคณะกรรมการ     
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ เพ่ือ

เสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ี
ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตัใิห้บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 
4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดและ
บริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัประสงคจ์ะออกใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หน่วยใหก้รรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ) ของเมอร์เมดซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ รวมถึงพนกังานของบริษทัยอ่ย และพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัยอ่ยของเมอร์เมดภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน  (ESOP Scheme) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวมีความตั้งใจในการทาํงาน และมีความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์รและมี
ส่วนร่วมในความสาํเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษาและจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบัเมอร์
เมดต่อไปในระยะยาว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา และอนุมติัใหเ้มอร์เมดออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

จาํนวน 4,000,000 หน่วยใหก้รรมการและพนกังานของเมอร์เมดซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ รวมถึงพนกังานของบริษทั
ยอ่ย และพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด ภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
กรรมการและพนกังาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4  

 

วาระที ่11 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้า่ 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะ
ไดรั้บเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกกไ็ด ้
 

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555 น้ี  

- นายอศัวนิ คงสิริ  
- ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 
- ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก อศัวานนัท ์
- ดร. ศิริ การเจริญดี 
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นายอศัวนิ คงสิริ และ ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามวาระ  และ
อีกสองท่าน คือ ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก อศัวานนัท ์ และ ศาสตราจารย ์ ดร.วรภทัร โตธนะเกษม ไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการของบริษทัฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือแทนกรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี คือ นางโจอ้ี ฮอร์น และนาง
ปรารถนา มงคลกลุ  ซ่ึงจะครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 
ดงันั้น กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่  

1. นายอศัวนิ คงสิริ  
2. ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก อศัวานนัท ์ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร   โตธนะเกษม  

 
ส่วน  ดร. ศิริ การเจริญดี ไม่ประสงคท่ี์จะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  คณะกรรมการบริษทัฯ 

โดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงอนุมติัท่ีจะเสนอช่ือ นายนริศ เชยกล่ิน เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ แทน ดร. ศิริ การเจริญดี โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/ 2555 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ 

กรรมการ 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงและนายนริศ เชยกล่ิน ท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทน ดร. ศิริ การเจริญดี เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะผูน้าํ และ
เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนายนริศ เชยกล่ิน ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการแทน ดร. ศิริ การเจริญดี  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 
วาระที ่12 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการเพิม่ 1 ท่าน 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
                ปัจจุบนั จาํนวนกรรมการของบริษทัฯ มีทั้งส้ิน 10 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ในดา้นต่างๆ   อยา่งไรกต็าม จากการท่ีบริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลงังานและโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ
บริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ สมควรมีกรรมการท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในดา้นธุรกิจพลงัานเพ่ิมเติม ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถในดา้นธุรกิจพลงังาน      
  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาและเสนอ นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ใหเ้ป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ เพ่ิมเติม เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการธุรกิจพลงังานมายาวนาน และเป็นผูท่ี้มีวสิัยทศัน์ และมีประสบการณ์ใน
การดูแลองคก์รขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมูลค่าตามราคาตลาดสูง อีกทั้ง
ยงัมีบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลายบริษทัมาก่อน  จึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีความ
เขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอยา่งดี 
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ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม 1 ท่าน ซ่ึงจะทาํใหจ้าํนวน
กรรมการของบริษทัฯ เพ่ิมจากเดิมท่ีมีกรรมการ 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เสนอ  

 
รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
 
วาระที ่13 พจิารณารับทราบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทน

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 จะยงัคงอตัราเดิมไม่

เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7   
 

อน่ึง เน่ืองจากในวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยเพิ่มเติมอีกชุดหน่ึง  ดงันั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดท้าํ
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ซ่ึงจะมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุม เท่ากนักบัเบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเป็น
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทุน กล่าวคือ ประธาน
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคน
อ่ืนๆ ท่ีจะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 
13.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซ่ึงจะ

ยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซ่ึงท่ีประชุม     
ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดพิ้จารณาอนุมติัไว ้ และ 

 
13.2 อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ดงัมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7  โดยใหมี้ผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะ
มีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

 
  บริษทัฯ กาํหนดใหว้นัท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 และกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นวนัท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 
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บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ในวนัและ
เวลาดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  

 
อน่ึง เพ่ือความสะดวกหากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีแนบมาพร้อมน้ี หรือสามารถดาวน์
โหลดหนงัสือมอบฉนัทะไดจ้าก www.thoresen.com และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน และโปรดนาํหนงัสือท่ีระบุช่ือผูถื้อหุน้ไวแ้ละมีบาร์โคดกาํกบั พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมมาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
 

หนังสือเชิญประชุมนีอ้อก ณ วนัที ่30 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
นายอศัวนิ คงสิริ 
ประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมน้ี 


