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ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549

เรียน

ผูถือหุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย : 1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548
รายงานประจําป พรอมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2548
ประวัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ และประวัติ
กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ

ดวยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ในวันจันทรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอล
รูม โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับ รองรายงานการประชุมใหญ ส ามัญ ประจําปข องผูถือหุ นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548

ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2548 ไดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาวขางตน
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วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชี
สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี

ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.
2548 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติรับรองรายงานของ
คณะกรรมการ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน
พ.ศ. 2548 ดังกลาว
วาระที่ 3

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 42 กําหนดวา
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอที่จะทํา
เชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ
มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จํานวน
643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 2 บาท จายเงินปนผลในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับทราบการจายเงิน ปน
ผลระหวางกาลของบริษัทฯ
วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรในรูปของเงินปนผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 5,948,650,911 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําที่รอยละ 25 ของกําไร
สุทธิประจําป
อยางไรก็ดี ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43
กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียน
อนึ่ งงบการเงิน สํ าหรับ รอบบั ญ ชีสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2548 ที่ ไดรับ การตรวจสอบแลวของบริษั ท ฯ
ปรากฏวา บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวจํานวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบจํานวนรอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนแลว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมจําตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมกอนจายเงินปนผลในครั้งนี้
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจํารอบปบัญชี 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลใน
รอบปบัญชีนี้ รวม 2 บาทตอหุน (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 3 ขางตน) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอใหทําการจายเงิน
ป น ผลในส วนที่ เหลือ อีก 1.50 บาท ให แ ก ผูถือ หุ น ที่ มี ชื่อ อยูในสมุดทะเบี ยนผูถือหุ น ของบริษั ท ฯ ณ วัน พฤหั ส บดีที่ 9
กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
วาระที่ 5

การพิจารณาเรื่องกรรมการ
5.1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดไววา
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ในปนี้ กรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระโดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม
ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549
- นายเสฐียร เตชะไพบูลย
- นายโอภาส เพชรมุณี
- นายโฟรเด ไทเกน
- นายโอเลย ไทเกน
ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวมีสิทธิไดรับเลือกกลับเขามาเปนกรรมการใหมได อยางไรก็ดี
กรรมการ 3 ทาน กลาวคือ นายโฟรเด ไทเกน นายโอเลย ไทเกน และนายโอภาส เพชรมุณี ไมประสงคที่จะกลับเขารับ
ตําแหนงกรรมการ เนื่องจากในปจจุบัน นายโฟรเด ไทเกน และนายโอเลย ไทเกน ไดลดบทบาทการบริหารธุรกิจในบริษัทฯ
ลงตั้งแตตนปที่ผานมา และถึงแมวา ทั้งสองทานจะไมไดปฏิบัติหนาที่บริหารเต็มเวลาเหมือนเดิม แตก็ไมสงผลกระทบตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ มีคณะผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง สําหรับนายโอภาส
เพชรมุณี ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการในบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ประสงคที่
จะอุทิศเวลาใหกับการบริหารงานในบริษัทดังกลาวมากขึ้น จึงไมประสงคจะกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการทั้งสาม
ทาน คือ
-

นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย
นายอันเนอรส ซูเดอรเกร็น
ดร. พิชิต นิธิวาสิน

กรรมการเขาใหมทั้ง 3 ทานมีประวัติโดยสังเขปดังนี้
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นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย เริ่มทํางานที่โทรีเซนตั้งแตป พ.ศ. 2540 ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการฝายกองเรือ
ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ในดานการบริหาร
จัดการดานเทคนิคของกองเรือโทรีเซน ซึ่งปจจุบันมีเรือทั้งสิ้น 48 ลํา และดูแลเกี่ยวกับการเจรจาตอรองการทําประกันภัยเรือ
ดูแลการซื้อและขายเรือ นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย มีประสบการณในวงการธุรกิจเดินเรือมากวา 34 ป ทั้งในดานการพัฒนา
ธุรกิจ การบริห ารงานเกี่ยวกับ งานติดตั้งอุป กรณ แทนขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝง และเปนกัปตันเรือใน
ตาง
ประเทศ
นายอันเนอรส ซูเดอรเกร็น เริ่มทํางานที่โทรีเซนเมื่อป พ.ศ. 2538 ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายการ
พาณิชย ของบริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับ การ
บริหารงานดานการพาณิชยของกองเรือโทรีเซน รวมทั้งการวางแผนการตลาด นายอันเนอรส ซูเดอรเกร็น มี ประสบ
การณในการทํางานมากวา 19 ปในวงการธุรกิจเดินเรือ โดยไดทํางานในตําแหนงนายหนาเชาเหมาเรือ (ship broker)
ของบริษัทตางๆ ในตางประเทศมากมาย อาทิ ประเทศเดนมารก เยอรมัน และสิงคโปร
ดร. พิชิต นิธิวาสิน เปนนักธุรกิจที่มีประสบการณมากมาย และดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัท
ตางๆ เปนผูที่มีความสามารถในเชิงบริหาร และมีวิสัยทัศนกวางไกล นอกจากนี้ยังมีประสบการณในอุตสาหกรรมปโตร
เคมี ซึ่งเปนธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลงเหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทิศ
ทางการบริหารงาน และในดานการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีความหลากหลายขึ้นในอนาคต
แตยังคงอยูในแวดวงธุรกิจเดินเรือ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ไดวางไว
ประวัติโดยละเอียดของบุคคลทั้งสามปรากฏอยูในเอกสารแนบทาย 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ทานเปน
กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และเลือกตั้งนายเสฐียร เตชะไพบูลย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง
5.2 พิจารณาและอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับ ป ป ฏิทิ น พ.ศ. 2549 เปนเงินจํานวนไมเกิน 6,300,000 บาท ซึ่งเพิ่ ม ขึ้นจากปกอ นจํานวน 420,000 บาท เนื่องจาก
กรรมการใหมจํานวน 1 ทาน ที่เขามารับตําแหนงแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระเปนกรรมการที่ไมใชกรรมการ
บริหาร อยางไรก็ตาม คาตอบแทนของกรรมการตอทานจะเทากันกับปปฏิทิน พ.ศ. 2548
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทน นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการอีกเปนเงินจํานวนไม
เกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นวา บําเหน็จกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสมและนอกจากนี้คา
ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตอทานยังเปนจํานวนเดียวกับคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบใน
ปปฏิทิน พ.ศ. 2548
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วาระที่ 6

แตงตั้งผูสอบบัญชี
6.1 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงตั้ง นางอโนทัย
ลี
กิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นางสาว แนง
นอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผู
สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผู ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม
6.2 กําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและกําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบ
บัญ ชีสําหรับรอบปบัญ ชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เทากับ 2,995,000 บาท เพิ่มขึ้น 230,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ
8.35 เมื่อเทียบกับรอบปบัญชีที่ผานมา ซึ่งมีคา สอบบัญชีเทากับ 2,765,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการมีความเห็นวา คา ตรวจ
สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น ทําให ผูสอบ
บัญชีตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
วาระที่ 7

พิจารณากิจการอื่น ๆ
คณะกรรมการจะไดพิจารณาตามที่ผูถือหุนของบริษัทฯ เสนอมา

บริษั ทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขาประชุมใหญ สามัญ
ประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และหากทานผูถือหุนไมสามารถ เขา
รวมประชุมดวยตนเองได ทานสามารถมอบฉัน ทะให นายบียอรน ออสตรอม ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นาย
สมพงส ธนะโสภณ กรรมการตรวจสอบ หรือพลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค กรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นเขารวม
ประชุม และออกเสียงแทนทาน โดยการกรอกขอความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบ (เอกสารแนบ 5) และสง
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 1 วัน หรือกอนเริ่มเวลาประชุมอยางนอยครึ่งชั่วโมง
เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหทันเวลาเริ่มประชุม
หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 1
THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED
26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330,
Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2548
เวลาและสถานที่

:

ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม
โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ เลขที่ 494 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

ผูถือหุนที่เขารวมประชุม

:

มีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 254 คน และ
นับจํานวนหุนได 356,600,589 หุนจากหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 643,684,422 หุน ซึ่ง
เทากับรอยละ หาสิบหาจุดสี่ศูนย (55.40%) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัท

กิจการเบื้องตน

วาระที่ 1

:

หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เปนประธานในที่
ประชุม ประธานกลาววา ที่ประชุมครบองคประชุมแลว เนื่องจากมีผูถือหุนมาเขา
รวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเกิน 25 คน และนับจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ตามที่ไดระบุไวในขอบังคับขอ 35 ของขอบังคับของบริษัท ดังนั้นจึงใหดําเนินการ
ประชุมไดตามวาระตอไปนี้

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2547

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2547 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
276,078,059
0
80,522,530
วาระที่ 2

รวม
356,600,589

รายงานของคณะกรรมการและรายงานทางการเงิน

ประธานไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป และแจงวาคณะ
กรรมการไดสงรายงานของคณะกรรมการซึ่งใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2547 พรอมดวยบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงความเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนของ
บริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทไปใหแก ผู
ถือหุนทุกรายแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานดังกลาว
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“ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองรายงานของคณะกรรมการและงบการเงินของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบดวยบัญชีงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถือหุน รวมทั้งรายงานของผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2547”
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
276,078,059
วาระที่ 3

ไมเห็นดวย
0

งดออกเสียง
80,522,530

รวม
356,600,589

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 42 กําหนดวา คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มี
กําไรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 คณะ
กรรมการบริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1 ใหแกผูถือหุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 จํานวน 639,353,280 หุน ในอัตราหุนละ 1 บาท จายเงินปนผลในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมี
มติจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ใหแก ผูถือหุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 จํานวน
643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 1 บาท จายเงินปนผลในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลทั้งสิ้น 2
บาทตอหุน
ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
276,078,059
วาระที่ 4

ไมเห็นดวย
0

งดออกเสียง
80,522,530

รวม
356,600,589

พิจารณาจัดสรรเงินกําไรในรูปของเงินปนผลและจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
4.1 การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 43 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 6,340,327 บาท ไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย ซึ่งมีจํานวนนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เนื่องจากทุนสํารองตากฎหมายของบริษัทฯ ครบจํานวนรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว
ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
“ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 6,340,327
(หกลานสามแสนสี่หมื่นสามรอยยี่สิบเจ็ดบาท) ตามที่คณะกรรมการเสนอ”
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
276,078,059

ไมเห็นดวย
0

งดออกเสียง
80,522,530

บาท

รวม
356,600,589

4.2 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรในรูปของเงินปนผล
ประธานแถลงวา บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําที่รอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดแลว ทั้ง
นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 4,326,087,093 บาท คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น
วา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2547 จากกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประกาศการ
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 2 ครั้งในรอบปบัญชีนี้ รวม 2 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีก 2.50 บาท จะจายใหแก
ผูถือหุน จํานวน 643,684,422 หุน ตามรายชื่อที่มีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2548
เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2548
ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2547 จากกําไรสุทธิของบริษัทฯ สําหรับ
รอบบัญชีระหวางวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ในอัตราหุนละ 4.50 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได
ประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว 2 ครั้งในรอบปบัญชีนี้ รวม 2 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีก 2.50 บาท
มีมติจายใหแกผูถือหุนจํานวน 643,684,422 หุน ตามรายชื่อที่มีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันอังคารที่ 8
กุมภาพันธ 2548 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2548
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
276,078,059
0
วาระที่ 5

งดออกเสียง
80,522,530

รวม
356,600,589

การเลือกตั้งกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานแถลงวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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ในปนี้ รายชื่อกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ คือ
- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
- นายอารเน ไทเกน
- นายพิชัย จีรังคสรรพสุข
- นายแลนซ คารล เดพิว
ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวมีสิทธิไดรับเลือกกลับเขามาเปนกรรมการใหมได สําหรับนาย
พิชัย จีรังคสรรพสุข เปนกรรมการที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน ดร.ธีระ อัชกุล ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 และจะครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการในปนี้ ซึ่งขอบังคับ ขอที่ 17 ของบริษัทฯ ระบุวา
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงได เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ดังนั้นนาย
พิชัย จีรังคสรรพสุข จึงเปนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงกรรมการตามวาระ
สําหรับนายอารเน ไทเกน ไมประสงคจะกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได
เสนอชื่อ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายอารเน ไทเกน และขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงไดลงมติดังนี้
ก. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต นายพิชัย จีรังคสรรพสุข และนายแลนซ คารล เดพิว
กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงดังนี้
- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
270,442,759
5,633,100

งดออกเสียง
80,524,730

รวม
356,600,589

- นายพิชัย จีรังคสรรพสุข
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
270,442,759
5,633,100

งดออกเสียง
80,524,730

รวม
356,600,589

- นายแลนซ คารล เดพิว
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
270,442,759
5,633,100

งดออกเสียง
80,524,730

รวม
356,600,589

ข. รับทราบการลาออกจากตําแหนงกรรมการของนายอารเน ไทเกน
ค. อนุมัติการแตงตั้ง ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เปนกรรมการแทนนายอารเน ไทเกน
ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
270,442,759
5,633,100
80,524,730
356,600,589
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5.2 พิจารณาและอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ
ประธานขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับปปฏิทิน (1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548) เปนเงินจํานวนไมเกิน 5,880,000 บาท และคณะ
กรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทน นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการอีกเปนเงินจํานวนไมเกิน 1,260,000 บาท
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
(ไมรวมกรรมการซึ่งไดรับเงินเดือน
ประจําจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ) สําหรับรอบปปฏิทิน 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เปนเงิน
จํานวนไมเกิน 5,880,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทน นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการอีก
เปนเงินจํานวนไมเกิน 1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
270,442,759
วาระที่ 6

ไมเห็นดวย
5,633,100

งดออกเสียง
80,524,730

รวม
356,600,589

แตงตั้งผูสอบบัญชี
6.1 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2548

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากนางสาววิมล เจียมจิตตตรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3365 ใน
นามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ไดลาออกจากสํานักงานแลว ดังนั้นรายชื่อผูสอบบัญชีที่จะเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งคน จากนางสาววิมล เจียมจิตตตรง เปนนายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3442 นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2807 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทและงบการเงินรวม
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติแตงตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 นางณฐพร
พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 ในนาม
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน
พ.ศ. 2548 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
270,444,959
0

งดออกเสียง
86,155,630
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รวม
356,600,589

6.2 กําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบบัญชี
ประธานขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
และกําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2548 เปนเงินจํานวน 2,765,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) เพิ่มขึ้นจากปที่
แลว 200,000 (สองแสนบาทถวน) หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.79 เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยเปนคาสอบทานงบการเงิน
ของบริษัทและงบการเงินรวมประจําไตรมาส และคาตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจําป ซึ่งประธาน
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทยอย
เพิ่มขึ้น ทําใหผูสอบบัญชีตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตรวจสอบบัญชีไวเปนเงินจํานวน 2,765,000 บาท (สองลาน
เจ็ดแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) เปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมประจําไตรมาส และคา ตรวจ
สอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจําป
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
270,441,459
3,500
วาระที่ 7

งดออกเสียง
86,155,630

รวม
356,600,589

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนาย
จํานวน 76,315,578 หุน ซึ่งสํารองไวสําหรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุด
(TTA-W และ TTA-W2)

ประธานแถลงวา บริษัทฯ มีหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 76,315,578 หุน ซึ่งไดสํารองไวสําหรับการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสองชุด (TTA-W และ TTA-W2) ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ชุดนี้ ไดหมด
อายุลงในป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2547 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสํารองหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายอีก
จํานวน 50,000,000 หุน ไวเพื่อการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จะเปลี่ยนจาก 770,000,000 บาท เปน 693,684,422 บาท ซึ่งจํานวนนี้รวมถึงหุนสามัญ 50,000,000 หุนที่สํารองเพื่อการจัด
สรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายออก
ซึ่งไดสํารองไวสําหรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใบสําคัญแสดงสิทธิ TTA-W และ TTA-W2 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
276,078,059
0
80,522,530
356,600,589
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เกี่ยวกับทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จะเปนดังนี้
ขอ 4

ทุนจดทะเบียน
จํานวนหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
หุนบุริมสิทธิจํานวน

:
:
:
:
:

693,684,422 บาท
693,684,422 หุน
1 บาท
693,684,422 หุน
ไมมี

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
276,078,059
0
วาระที่ 9

งดออกเสียง
80,522,530

รวม
356,600,589

พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49 เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของตลาด
หลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

ประธานแถลงวา ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ใน ขอ
6. ของประกาศฉบับดังกลาว ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองดําเนินการใหขอบังคับของบริษัทจดทะเบียน ใหมีขอ
กําหนดที่ใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศฉบับดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยฉบับดังกลาว ขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 49 จะมีการ แก
ไขเพิ่มเติมดังนี้ (สวนที่ขีดเสนใตคือสวนที่แกไขเพิ่มเติม)
“ขอ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย”
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ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอที่ 49 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
276,078,059
0
วาระที่ 10

งดออกเสียง
80,522,530

รวม
356,600,589

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.

หมายเหตุ ผูถือหุนจํานวน 80,522,530 หุนที่งดออกเสียงในทุกวาระ คือ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งมาประชุมในฐานะผุถือหุนของบริษัทฯ แตไมใชสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุม ตามประกาศ กลต. ที่ กจ. 35/2543 ซึ่งกําหนดใหบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เขาประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนได แตจะไมใช
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในฐานะผูถือหุน
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เอกสารแนบ 3

ประวัติผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระ
1. นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

51 ป
Diploma in Management of Ship Operations, University
of Strathclyde, Scotland

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน
2547 - ปจจุบัน
มี.ค. 2548 - ปจจุบัน
พ.ย. 2545 - ปจจุบัน
2540 - 2547
2536 - 2540
2534 - 2536
2531 - 2534

ไมมี

ผูอํานวยการฝายกองเรือ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายกองเรือ
ผูจัดการฝายการพัฒนาธุรกิจ
ผูชวยผูจัดการ
ผูจัดการงานติดตั้งอุปกรณแทน
ขุดเจาะปโตรเลียมนอกชายฝง
และกัปตันเรือ

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท ที.เอส.ซี. มาริไทม จํากัด
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท เนวิโก เมเนจเม็นต จํากัด (ไซปรัส)
บริษัท เนวิโก เมเนจเม็นต จํากัด (ไซปรัส)
บริษัท แอตแลนติค ดริลลิ่ง จํากัด (สก็อตแลนด)

2. นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน
เม.ย. 2548 - ปจจุบัน
มี.ค. 2548 - ปจจุบัน
เม.ย. 2546 - ปจจุบัน
ม.ค. 2546 - ปจจุบัน
มิ.ย. 2539 - เม.ย. 2548
มิ.ย. 2538 - มิ.ย. 2539
ก.ค. 2535 - พ.ค. 2538
ก.ค. 2532 - มิ.ย. 2535
ส.ค. 2529 - ก.ค. 2531

38 ป
Nykoebing F. Commercial Collage, Denmark
รอยละ 0.009

ผูอํานวยการฝายการพาณิชย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการแผนกเชาเหมาเรือ
นายหนาเชาเหมาเรือ
นายหนาเชาเหมาเรือ
นายหนาเชาเหมาเรือ
พนักงานฝกงาน

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (พีทีอี) จํากัด
บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง (เอชเค) จํากัด
บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
บริษัท โทรีเซน ชาเตอรริ่ง จํากัด
สแกนอีสต มาริไทม (สิงคโปร)
แคนเดลอร ชิปปง (เบรเมน เยอรมัน)
แคสเปอร แอนเดรีย (นาคสกอฟ เดนมารก)
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3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน
2526 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2542 - ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน
ม.ค. 2534 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2548 - ปจจุบัน
เม.ย. 2541 - ปจจุบัน
เม.ย. 2540 - ปจจุบัน
ม.ค. 2540 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2538 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
ต.ค. 2491 - ปจจุบัน
ปจจุบัน
พ.ย. 2539 - ปจจุบัน
เม.ย. 2539 - ปจจุบัน
ส.ค. 2532 - ปจจุบัน

59 ป
Ph.D. Operation Research, University of California, Berkeley, USA
M.S. Electrical Engineering and Computer Science,
University of California, Berkeley, USA
ไมมี
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด
บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จํากัด
บริษัท โฟมเม็กซ เอเชีย จํากัด
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด
บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท มาบตาพุด แทงก เทอรมินัล จํากัด
บริษัท บาเซล แอดวานซ โพลีโอลิฟนซ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัท โปลิเมอส มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท ฮั่วกี่เปเปอร จํากัด
บริษัท นารายณโฮเต็ล จํากัด
บริษัท มาบตาพุด อินดัสเตรียลแกส จํากัด
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท บี ไอ จี มารเก็ตติ้ง จํากัด

ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายเสฐียร เตชะไพบูลย
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน
2537 - ปจจุบัน
2539 - ปจจุบัน
2510 - ปจจุบัน

66 ป
ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร)
University of California, Los Angeles, USA
รอยละ 0.61

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอมโบรสไวน จํากัด
บริษัท เตชะไพบูลย จํากัด
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เอกสารแนบ 4

หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวตางดาว หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติตางดาว ตองนําเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ ลง
ทะเบียนเพื่อเขาประชุมคือ
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
กรณีมีการมอบฉันทะ ขอใหผูรับมอบฉันทะ สงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ ลวงหนา อยาง
นอย 1 วัน หรือกอนเริ่มเวลาประชุมอยางนอยครึ่งชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ มีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหทัน
เวลาเริ่มประชุม
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การลงทะเบียน
เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 12.00 น.
เปนตนไป

การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการใหเปนไป
ตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว
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หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 5

ในกรณีที่ทานไมสามารถเขารวมประชุมได กรุณามอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้
เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนทาน เพื่อใหจํานวนหุนครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ
1. นายบียอรน ออสตรอม
2. นายสมพงส ธนะโสภณ
3. พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

---------------------------------------
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อากรแสตมป
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
เขียนที่
เดือน

วันที่
(1) ขาพเจา
อยูบานเลขที่
อําเภอ/เขต

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน

ตําบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
หุนสามัญ
หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ

เสียง ดังนี้
เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให (โปรดกาเครื่องหมายหนาชื่อผูรับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
1. ชื่อ
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
2. นายบียอรน ออสตรอม อายุ 59 ป อยูบานเลขที่ 28/1 ถนนหมื่นเงิน ตําบลปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต
83150
3. นายสมพงส ธนะโสภณ อายุ 76 ป อยูบานเลขที่ 1771 ถนนจรัลสนิทวงศ 59 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
4. พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค อายุ 72 ป อยูบานเลขที่ 101 ซอยสะพานขวา ประชาราษฎร 2 เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญประจําป
ของผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรม แกรนด ไฮแอท
เอราวัณ หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกําหนดดวย
(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในครั้งนี้ ดังนี้
เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2)
บางสวนคือ
หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
หุนบุริมสิทธิ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
เสียง
(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.
2548
เห็นดวย

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการ งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
30 กันยายน พ.ศ. 2548 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
เห็นดวย

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 3 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ
เห็นดวย

เสียง

ไมเห็นดวย

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรในรูปของเงินปนผล และจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
เห็นดวย

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พรอมกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ก. นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย
ข. นายอันเนอรส ซูเดอรเกร็น
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย
ค. ดร. พิชิต นิธิวาสิน
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย
ง. นายเสฐียร เตชะไพบูลย
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย
5.2 พิจารณาและอนุมัติการจายบําเหน็จกรรมการ
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 และกําหนดคาตรวจสอบ
6.1 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง

เสียง

6.2 กําหนดคาตรวจสอบบัญชีแกผูสอบบัญชี
เห็นดวย
เสียง
ไมเห็นดวย

เสียง

เสียง
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งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถามี)
เห็นดวย

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยน
แปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็น
สมควร
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูมอบฉันทะ
(

)

ผูรับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ผูถือหุนจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็
ได
3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกออกเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุจํานวนเกินกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบ
ฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวใน
ขอ (6)

- 21 -

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 14.00 น. ณ
หอง แกรนดบอลรูม โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่
เห็นดวย

เรื่อง

วาระที่
เห็นดวย

เรื่อง

วาระที่
เห็นดวย

เรื่อง

วาระที่
เห็นดวย

เรื่อง

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

เสียง

ไมเห็นดวย

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุก
ประการ

ลงชื่อ

ผูมอบฉันทะ
)

(
วันที่

/

/

ผูรับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(
วันที่
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/

/

