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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 
 
เรียน ผูถือหุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549  ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 
 2. หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

3. หนังสือมอบฉันทะ 
 

ดวยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหจัดประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ  ครั้งที่ 1/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549  เวลา 15.00 น. ณ หองเดอะ อโนมา        
แกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330  โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2549 ซึ่งประชุม

เม่ือวันที่  30 มกราคม  พ.ศ. 2549 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2549 ไดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีสําเนา

รายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (เอกสารแนบ 1)   
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรใหบริษัทฯ ออกหุนกู  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูประเภทใดก็ไดครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรือเปนคราว ๆ โดย
จะออกเปนสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท (หนึ่งหมื่นลานบาท) หรือในวงเงินสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลตางประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเทา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปชําระหนี้เงินกูมีหลักประกันที่
มีอยูกับธนาคาร (to refinance existing secured bank debts) และใชเพื่อการลงทุนในอนาคต 
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เสนอขายหุนกูดังกลาวอาจมีหรือไมมีหลักประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกูก็ได โดย ในกรณี     
ทั่วไป และ/หรือเสนอขายในลักษณะจํากัดตามหลักเกณฑ และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด   
หลักทรัพยและ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมวาจะเสนอขายภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราว ๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุนกูที่
เคยออก และเสนอขายไปแลว ในกรณีที่มีการไถถอนหุนกูไมวาดวยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุนกูดังกลาว อันมี ผล
ใหตนเงินคงคางของหุนกูลดลง ใหบริษัทฯ สามารถออกหุนกูเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุม          ผูถือ
หุนดังกลาวขางตน 
 

2.2 ใหคณะกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ      
มอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคา  เสนอ
ขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถถอน วิธีการจัดสรรและการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และ          
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การแตงต้ังที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย นายทะเบียนหุนกู และ/หรือ ผูแทน  ผู
ถือหุนกู การเขาทํา ลงนาม แกไข เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารตาง ๆ รวมถึงการติดตอใหขอมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได
ตามความเหมาะสม 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 

 

วาระที่ 3 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 
 

คณะกรรมการจะไดพิจารณาตามที่ผูถือหุนของบริษัทฯ เสนอมา 
 

บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญ     ผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2549 ต้ังแตวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการประชุมตามวัน   เวลา  และสถานที่ดังกลาว  และหากทานผูถือหุนไมสามารถ   
เขารวมประชุมดวยตนเองได ทานสามารถมอบฉันทะโดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ 
(เอกสารแนบ 2) และมอบหมายใหนายบียอรน ออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือพลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค 
กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุม  และออกเสียงแทนทาน  โดยการกรอกขอความ และลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะที่แนบ (เอกสารแนบ 3)  และสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน 
โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ หรือกอนเริ่มเวลาประชุมอยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารตางๆ  ใหทันเวลาเริ่มประชุม 
 

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2549  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 

                    โดยมติของคณะกรรมการ

 
               ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
             ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2549 
 

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549  เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม  
โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  10330 ประเทศไทย 

 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุม : มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 751 คน และนับ
จํานวนหุนได 228,194,932 หุนจากหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 643,684,422 หุน ซึ่งเทากับ
รอยละ 35.45% ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

กิจการเบื้องตน : หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม 
ประธานกลาววา ที่ประชุมครบองคประชุมแลว เนื่องจากมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมทั้ง
ดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเกิน 25 คน และนับจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ตามที่ไดระบุไวใน     
ขอบังคับขอ 35 ของขอบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงใหดําเนินการประชุมไดตามวาระ    
ตอไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2548 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
31 มกราคม พ.ศ. 2548  ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 

“ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว” 
 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
192,999,527 0 35,195,405 228,194,932

            
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชี     

สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 
 

ประธานไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแจงวา 
คณะกรรมการไดสงรายงานของคณะกรรมการ ซึ่งใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2548 พรอมดวยบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงความเปลี่ยนแปลงในสวนของ         ผู
ถือหุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ไปใหแกผูถือหุนทุกรายแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานดังกลาว และไดขอให ม.ล. 
จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการ กลาวถึงผลการดําเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปใหผูถือหุนรับทราบ 

Rเอกสารแนบ 1 

  
 



กรรมการผูจัดการ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 บริษัทฯ มี       
ผลประกอบการดีมาก ไมวาจะเปนปริมาณการขนสงสินคา รายรับคาระวาง หรือผลกําไรจากธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการ
เดินเรือ ลวนเปนไปในทางบวก สําหรับอัตราคาระวางเรือ แมในป พ.ศ. 2549 จะมีแนวโนมลดลง แตเมื่อเทียบกับในอดีตที่
ผานมา ก็ยังนับวา อยูในอัตราที่สูง   

 

กองเรือของบริษัทฯ ในชวง 3 ปที่ผานมาเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 150 ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการขยายกองเรือ
มากอนที่ตลาดเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะขยายตัวอยางมาก ทําใหบริษัทฯ มีกําไรเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด อยางไร     ก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินนโยบายการทําธุรกิจแบบระมัดระวัง โดยกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการใหบริการขนสง 
สินคา ซึ่งจะไมจํากัดอยูที่การใหบริการเรือประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึงการกระจายประเภทสินคาที่รับขนสงและ
ลูกคาใหมีความหลากหลายดวย   
 

สําหรับในอีก 2-3 ปขางหนา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดสวนการลงทุนในธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการ  
เดินเรือใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจที่เกี่ยวกับการใหบริการนอกชายฝงที่เกี่ยวกับพาณิชยนาวี (offshore marine 

services) และธุรกิจเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง (โลจิสติกส) เพื่อลดการพึ่งพารายไดจากธุรกิจเดินเรือ ซึ่งในปจจุบันถือวา
เปนรายไดหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ในธุรกิจเดินเรือบริษัทฯ ก็จะยังคงปรับปรุงและขยายกองเรือตอไป เพื่อใหบริษัทฯ ยังคง
สามารถแขงขันในตลาดได   
 

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และรับรองรายงานของคณะกรรมการและงบการเงินของบริษัทฯ 
ซึ่งประกอบดวยบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน รวมทั้งรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2548” 

   
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

  
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม

192,999,527 0 35,195,405 228,194,932
   
วาระที่ 3 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 
 

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 42 กําหนดวา คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวา
บริษัทฯ มีกําไรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  
จํานวน 643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 2.00 บาท และไดจายเงินปนผลไปแลวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548  

 
ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบ 

 
“ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง” 
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ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
192,999,527 0 35,195,405 228,194,932

 
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรในรูปของเงินปนผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

 
ประธานรายงานใหที่ประชุมทราบวา งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่     

ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปเทากับ 5,948,650,911 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
จายเงินปนผลขั้นตํ่าที่รอยละ 25 ของกําไรสุทธิประจําป  

 
อยางไรก็ดี ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 

43 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป    
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน   
 

อนึ่งงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ 
ปรากฏวาบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวจํานวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบรอยละ 10 ของทุน  จดทะเบียน
แลว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมจําตองต้ังสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมกอนจายเงินปนผลในครั้งนี้ 
 

ประธานแจงวา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจํา
รอบปบัญชี 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในรอบป
บัญชีนี้ รวม 2.00 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีก 1.50 บาท เสนอใหจายใหแกผูถือหุนที่มีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัทฯ  ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 28 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 

 
ประธานเปดใหที่ประชุมซักถาม ซึ่งผูถือหุนไดขอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลให    

มากกวา 3.50 บาทตอหุน เนื่องจากในรอบปบัญชี 2548 บริษัทฯ มีผลประกอบการดีมาก และเมื่อเทียบกับปที่แลวบริษัทฯ มี
ผลกําไรนอยกวา แตสามารถจายปนผลไดในอัตราหุนละ 4.50 บาท 
 

ประธานชี้แจงวา ในรอบปบัญชี 30 กันยายน พ.ศ. 2547 นั้น บริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 4.50 บาท 
หากเทียบกับกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในปนั้น จะเทากับรอยละ 66.85 ซึ่งนับไดวา จายเงินปนผลในอัตราที่สูงมาก และถาหา
กรวมเงินปนผล 2 รอบปบัญชีเขาดวยกัน เทากับวา บริษัทฯ จายเงินปนผลประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิใน 2 รอบป
บัญชีรวมกัน   

 
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มีโครงการลงทุนอีกมากในปนี้ ซึ่งหากจายเงินปนผลมาก จะทําใหเงินสด

ในบริษัทฯ ไมเพียงพอตอการขยายการลงทุน และอาจทําใหบริษัทฯ ตองเพิ่มทุน ซึ่งจะทําใหเปนผลเสียตอผูถือหุนโดยรวม 
เพราะจะทําใหเกิด dilution effect และจะสงผลใหราคาตอหุนลดต่ําลง และหากดูอัตราการจายเงินปนผลเฉพาะใน  
รอบปบัญชีนี้ เทากับรอยละ 37.86 ของกําไรสุทธิประจําปของบริษัทฯ ซึ่งนับวายังอยูในอัตราที่สูง 
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“ที่ประชุมรับทราบเรื่องเงินสํารองตามกฎหมาย และที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติ
ใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการ
ไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในรอบปบัญชีนี้รวม 2.00 บาทตอหุน 
ดังนั้นในสวนที่เหลืออีก 1.50 บาท ใหจายใหแกผูถือหุนที่มีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของบริษัทฯ  ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และกําหนด
จายเงินปนผลในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้  
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
186,118,924 6,563,603 35,512,405 228,194,932

 

วาระที่ 5 การพิจารณาเรื่องกรรมการ 
 

 5.1. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 
ในปนี้รายช่ือกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม

ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 คือ 
- นายเสฐียร เตชะไพบูลย 
- นายโอภาส เพชรมุณี  
- นายโฟรเด ไทเกน 
- นายโอเลย ไทเกน 

 
ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวมีสิทธิไดรับเลือกกลับเขามาเปนกรรมการใหม

ได อยางไรก็ดี กรรมการ 3 ทาน คือ นายโฟรเด ไทเกน นายโอเลย ไทเกน และนายโอภาส เพชรมุณี ไม
ประสงคที่จะกลับเขารับตําแหนงกรรมการ เนื่องจากในปจจุบัน นายโฟรเด ไทเกน และนายโอเลย ไทเกน ได
ลดบทบาทการบริหารธุรกิจในบริษัทฯ ลง  ต้ังแตตนปที่ผานมา และถึงแมวาทั้งสองทานจะไมไดปฏิบัติ
หนาที่บริหารเต็มเวลาเหมือนเดิม แตก็ไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มี
คณะผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง สําหรับนายโอภาส เพชรมุณี ซึ่งปจจุบันเปน
กรรมการในบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ประสงคที่จะอุทิศ
เวลาใหกับการบริหารงานในบริษัทดังกลาวมากขึ้น จึงไมประสงคจะกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทฯ 

 

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการแทน
กรรมการทั้งสามทาน  คือ 
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- นายแอนดรูว จอหน แอรี่ ย 
- นายอันสเนอรส  ซูเดอรเกร็น 
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

 

ประวัติโดยละเอียดของบุคคลทั้งสามปรากฏอยูในเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได    
จัดสงใหผูถือหุนแลว สําหรับประวัติโดยสังเขปมีดังนี้ 

 

นายแอนดรูว จอหน แอร่ีย เริ่มทํางานที่โทรีเซนตั้งแตป พ.ศ. 2540 ปจจุบันดํารงตําแหนง              
ผูอํานวยการฝายกองเรือของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ   โดยมีหนาที่
ความรับผิดชอบหลัก ในดานการบริหารจัดการดานเทคนิคของกองเรือโทรีเซน ซึ่งปจจุบันมีเรือทั้งสิ้น 48 ลํา 
และดูแลเกี่ยวกับการเจรจาตอรองการทําประกันภัยเรือ ดูแลการซื้อและขายเรือ  นายแอนดรูว จอหน     แอรี่ย 
มีประสบการณในวงการธุรกิจเดินเรือมากวา 34 ป ทั้งในดานการพัฒนาธุรกิจ การบริหารงานเกี่ยวกับงาน
ติดต้ังอุปกรณแทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝง และเปนกัปตันเรือในตางประเทศ  

 

นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น เริ่มทํางานที่โทรีเซนเมื่อป พ.ศ. 2538  ปจจุบันดํารงตําแหนง            
ผูอํานวยการฝายการพาณิชย ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาที่
ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการบริหารงานดานการพาณิชยของกองเรือโทรีเซน รวมทั้งการวางแผน
การตลาด นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น มีประสบการณในการทํางานมากวา 19 ปในวงการธุรกิจเดินเรือ โดย
ไดทํางานในตําแหนงนายหนาเชาเหมาเรือ (ship broker) ของบริษัทตางๆ ในตางประเทศมากมาย อาทิ 
ประเทศเดนมารก เยอรมัน และสิงคโปร    

 

ดร. พิชิต นิธิวาสิน เปนนักธุรกิจที่มีประสบการณมากมาย และดํารงตําแหนงกรรมการและ           
ผูบริหารในบริษัทตาง ๆ  เปนผูที่มีความสามารถในเชิงบริหาร และมีวิสัยทัศนกวางไกล  นอกจากนี้ยังมี
ประสบการณในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งเปนธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลงเหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ ในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงาน และในดานการใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีความหลากหลายขึ้นในอนาคต แตยังคงอยูในแวดวงธุรกิจเดินเรือ 
ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ไดวางไว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว  จึงไดลงมติดังนี้ 
 

ก. รับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระของนายโฟรเด ไทเกน นายโอเลย ไทเกน 
และนายโอภาส เพชรมุณี 

 

ข. อนุมัติการเลือกต้ัง นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น และดร. พิชิต   นิธิ
วาสิน เปนกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 

- นายแอนดรูว จอหน แอร่ีย 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
192,903,207 96,320 35,195,405 228,194,932
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- นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม

192,903,207 96,320 35,195,405 228,194,932
 

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
192,903,207 96,320 35,195,405 228,194,932

 

ค. อนุมัติการเลือกต้ัง นายเสฐียร เตชะไพบูลย กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผูถือหุนได
ลงคะแนนเสียงดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
191,729,607 1,269,920 35,195,405 228,194,932

 
5.2. พิจารณาและอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ 

 
ประธานขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สําหรับปปฏิทิน พ.ศ. 2549  เปนเงินจํานวนไมเกิน 6,300,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 
420,000 บาท เนื่องจากกรรมการใหมจํานวน 1 ทาน ที่เขามารับตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระเปนกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร อยางไรก็ตาม คาตอบแทนของกรรมการตอทานจะเทากัน
กับปปฏิทิน พ.ศ. 2548 

 
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทน นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการอีกเปน

เงินจํานวนไมเกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบตอทานเทากันกับปปฏิทิน พ.ศ. 
2548    

 
“ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการ   
(ไมรวมกรรมการ ซึ่งไดรับเงินเดือนประจําจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ) 
สําหรับรอบปปฏิทิน 1 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนเงิน
จํานวนไมเกิน 6,300,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคา    ตอบ
แทน นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการอีกเปนเงินจํานวนไมเกิน 1,260,000 
บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ” 

 
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม

192,999,527 0 35,195,405 228,194,932
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วาระที่ 6 แตงตั้งผูสอบบัญชี 
 

 6.1. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี  สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ัง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442, 
นางณฐพร  พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม  

 

“ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติแตงต้ัง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3442, นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
และนางสาวแนงนอย       เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 ใน
นามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใหคนใดคนหนึ่ง
เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และงบ
การเงินรวม” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
191,705,427 1,294,100 35,195,405 228,194,932

 

6.2. กําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบบัญชี 
 

ประธานขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และกําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบบัญชีสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เปนเงินจํานวน 2,995,000 บาท (สองลานเกาแสนเกาหมื่นหาพัน
บาทถวน) เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 230,000 (สองแสนสามหมื่นบาทถวน) หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.35 
เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยเปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจําไตรมาส และคา
ตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจําป   ซึ่งประธานไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา คาสอบ
บัญชีที่เพ่ิมขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในป
นี้มีบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด เขามาเปนบริษัทยอย ซึ่งมีบริษัทในกลุมหลายบริษัท ทําใหผูสอบบัญชี
ตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น   

 

“ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตรวจสอบบัญชีไวเปน
เงินจํานวน 2,995,000 บาท (สองลานเกาแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) เปนคา
สอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมประจําไตรมาส และคา
ตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจําป” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม
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191,705,427 1,173,600 35,315,905 228,194,932
วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่น ๆ 
 

ประธานเปดใหที่ประชุมซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคําถามไดดังนี้ 
 

: ผูถือหุน จากขอมูลรายงานประจําป อุปทานของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเพิ่มขึ้นรอยละ 17 อยาก
ทราบวา    เปนเรือขนาดเดียวกับที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูหรือไม 

 
 : อุปทานที่เพิ่มขึ้น สวนใหญเปนเรือขนาดใหญ ประเภท Capesize และ Panamax แตเรือของ

บริษัทฯ เปนขนาด Handysize และ Handymax ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่นอยกวาเรือขนาด
ใหญ ทั้งนี้อุปทานของเรือขนาดใหญเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 แตเรือขนาด Handysize และ 
Handymax เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 6-7 

กรรมการผูจัดการ

 
: ขอทราบวา ดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) เปนตัวช้ีวัดอัตราคาระวางเรือของบริษัทฯ หรือไม 

และทําไมนักวิเคราะหจึงมักอางอิงดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) ในการวิเคราะหหุนของ
บริษัทฯ 

ผูถือหุน 

 
 : ดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) ไมไดเปนดัชนีอางอิงที่เกี่ยวของกับคาระวางโดยตรง และเนน

การขนสงสินคาของเรือใหญเปนหลัก อีกทั้งมีความสัมพันธทางตัวเลขกับปริมาณการคา     
ตัวอยางเชน หากประเทศจีนมีการนําเขาแรเหล็กมาก ดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) จะเปน
บวก อยางไรก็ตาม ดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) ไมใชดัชนีที่บริษัทฯ ติดตามอยางใกลชิด  
เนื่องจากบริษัท The Baltic Exchange จะจัดทําดัชนีคาระวางที่แยกออกมาเปนแตละประเภท
เรือดวย ซึ่งบริษัทฯ มักจะติดตามดัชนีคาระวางของเรือประเภท Handymax ซึ่งเปนประเภท
เรือที่บริษัทฯ ดําเนินการอยูมากกวา  

กรรมการผูจัดการ

 
: การที่บริษัทฯ จะซื้อเรือเพิ่มเติม ในภาวะที่อัตราคาระวางของตลาดเรือบรรทุกสินคาแหง     เท

กองมีแนวโนมลดลงนั้น ขอทราบวา เปนการเหมาะสมหรือไม 
ผูถือหุน 

 
 : โดยปกติราคาเรือมือสองในตลาดโลกจะมีราคาลดต่ําลงในชวงที่คาระวางลดลง สําหรับ

บริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อเรือไวลวงหนาเมื่อ 2-3 ปกอนที่อัตราคาระวางเรือจะเพิ่มสูงขึ้น     
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ตลาดเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองแข็งแกรง บริษัทฯ จึงสามารถทํากําไร
ไดมาก  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะซื้อเรือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 

ประธานกรรมการ

 
: อยากทราบวาคาน้ํามันที่สูงขึ้น มีผลตอบริษัทฯ อยางไร และเหตุใดจึงสวนทางกับอัตรา        

คาระวางที่มีแนวโนมลดลง 
ผูถือหุน 

 
 : อัตราคาระวางไมไดขึ้นกับราคาน้ํามัน แตขึ้นกับอุปสงคและอุปทานในขณะนั้น หากมีจํานวน

เรือเพิ่มขึ้นในตลาดมากก็จะสงผลใหคาระวางมีแนวโนมลดลง สวนคาน้ํามันมีผลกระทบตอ
ประธานกรรมการ
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บริษัทฯ คอนขางนอยเพราะเรือของบริษัทฯ ใชน้ํามันดีเซลที่เปนผลผลิตลําดับทาย ๆ จากการ 
กลั่นน้ํามันดิบ นอกจากนี้ เรือที่บริษัทฯ ใหเชาเหมาลําในตลาดใหเชาเรือระยะสั้น จะมีการ
คํานวณคาน้ํามันรวมไปในคาเชา และบริษัทฯ จะกําหนดอัตราคาเชาเรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ขณะที่ทําสัญญา สําหรับการใหเชาเรือเหมาลําแบบเปนระยะเวลา ลูกคาจะเปนผูรับผดิชอบ คา
น้ํามันเอง 

 
: อยากทราบวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะซื้อหุนคืนหรือไม ผูถือหุน 

 
 : บริษัทฯ ไมมีนโยบายเรื่องการซื้อหุนคืน เพราะปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราสวนการกระจายการ

ถือหุนของผูถือหุนรายยอย (free float) สูงมาก 
ประธานกรรมการ

หากซื้อหุนคืนจะตองซื้อเปนจํานวนมากจึงจะ
ชวยพยุงราคาหุนได

 
: อยากทราบวามูลคาหุนตามบัญชี (book value) ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 คือเทาไร และ    

ขอใหเพิ่มรายการนี้ไวในจุดเดนทางการเงินในรายงานประจําปดวย 
ผูถือหุน 

 
กรรมการผูจัดการ : มูลคาหุนตามบัญชี (book value) ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เทากับ 14.22 บาทตอหุน และ 

รับทราบขอเสนอของผูถือหุน            
 

: ขอใหบริษัทฯ ดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ เพื่อใหนักวิเคราะหและผูถือหุนเขาใจธุรกิจของ
บริษัทฯ มากขึ้น 

ผูถือหุน 

 
 : รับทราบขอเสนอของผูถือหุน และชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในปนี้บริษัทฯ จะไดทําการ     

ประชาสัมพันธบริษัทฯ ใหมากขึ้น 
ประธานกรรมการ

 
ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ   ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา  16.30 น. 

  
 

 
 
หมายเหตุ   ผูถือหุนจํานวน 35,195,405 หุนที่งดออกเสียงในทุกวาระคือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งมาประชุมในฐานะ
ผูถือหุนของบริษัทฯ แตไมใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ตามประกาศ กลต. ที่ กจ. 35/2543 ซึ่งกําหนดใหบริษัท ไทยเอ็นวีดี 
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หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม 
1.  กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ - 
ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง - 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางดาว ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ     
ลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ 

ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 
ข. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย     ผู

มอบฉันทะ 
ค. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย   

ผูรับมอบฉันทะ 
 

2.2  กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย  ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ 
ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ค. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ง. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ 

 
2.3 กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อ

เขาประชุมคือ 
ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวน 
ข. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ค. สําเนาพาสปอรตของกรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย

กรรมการผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
ง. สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดย  

ผูรับมอบฉันทะ 

กรณีมีการมอบฉันทะขอใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ ลวงหนา   

เอกสารแนบ 2

 

  
 



 
การลงทะเบียน 
 

เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือต้ังแตเวลา  13.00 น. เปน
ตนไป 
 
 
การออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการใหเปนไป
ตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ         
ดังกลาว   
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