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บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน)
กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2555

เรี ยน

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย :

1. สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
2. รายงานประจําปี 2554 ในรู ปแบบ CD-ROM
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
4. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิจาํ นวน 4,000,000 หน่วยที่จดั สรรให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ภายใต้
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
6. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน
7. ข้อมูลนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
8. ข้อบังคับบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
9. หนังสื อแจ้งรายการเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุม
10. แผนที่สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
11. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมซองตอบรับ
12. แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจําปี แบบรู ปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม
1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2554 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
และได้จดั ทํารายงานการประชุมส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
รวมทั้งได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วยแล้ว และบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหุน้
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับรอบบัญชี 2554 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และรายงานประจําปี
2554 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานประจําปี ได้สรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในรอบปี การเงิน 2554 และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และรับรองรายงานประจําปี
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้ อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กําหนดว่า
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
และต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบให้เสร็ จก่อน
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
งบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2554 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
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ความเห็นคณะกรรมการ
งบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ น
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน งบกําไรสะสมและรายงานของผูส้ อบบัญชี
สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน”) และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 42 กําหนดว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล สําหรับรอบปี บัญชี 2554 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ จํานวน 708,004,413 หุน้ เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้ น 354,002,206.50 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลเป็ นเงินสด สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นี้ บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 139,473,366 บาท และ
บริ ษทั ฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115
แห่งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริ ษทั ฯ ในการนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้
ครบถ้วนแล้วตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนและข้อบังคับข้อ 43 และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯที่
กําหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิประจําปี แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครั้งคราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคตความต้องการใช้
เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็น สมควรได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
จากสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสําหรับโครงการลงทุนในอนาคต
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชี 2554 ได้ โดยขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการ
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จ่ายเงินปันผลประจํารอบปี บัญชี 2554 ในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.50 บาท จํานวน 708,004,413 หุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
354,002,206.50 บาท นอกเหนือจากเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับรอบบัญชี 2554 ที่ได้จ่ายไปแล้วตามรายละเอียดในข้อ 4
ในด้านการจัดสรรเงินกําไรไว้เพื่อสํารองตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจาก
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งตั้งสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
ข้อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2553
1. กําไรสุ ทธิตามงบการเงิน
795,573,570 บาท
ปรับปรุ งด้วย (กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(59,676,273) บาท
กําไรสุ ทธิหลังปรับปรุ ง (กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่
735,897,297 บาท
เกิดขึ้นจริ งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
2. จํานวนหุ น้ ชําระแล้ว
708,004,413 หุน้
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
--3.1 ระหว่างรอบปี บัญชี
0.26 บาท ต่อหุน้
3.2 สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
0.26 บาท ต่อหุน้
รวม
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ทั้งปี )
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล

184,081,147.38 บาท
ประมาณร้อยละ 25.01 ของ
กําไรสุ ทธิตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

ปี 2554
139,473,366 บาท
54,791,477 บาท
194,264,843 บาท
708,004,413 หุน้
0.50 บาท ต่อหุน้
0.50 บาทต่อหุน้
1.00 บาท ต่อหุน้
708,004,413 บาท
ประมาณร้อยละ 364.45 ของ
กําไรสุ ทธิตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ
กําหนดให้วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และกําหนดค่ าตรวจสอบ
บัญชี
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2555 ตามที่
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 37
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว เพื่อขออนุมตั ิ นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ และนางณฐพร พันธุ์อุดม จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
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ประจําปี 2555 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวนไม่เกิน 3,240,000 บาท สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี และราย
ไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555 ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับของรอบปี บัญชี
ที่ผา่ นมา เนื่องจากมีจาํ นวนบริ ษทั ในกลุ่มเพิ่มขึ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
1. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบ
การเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 เป็ นจํานวน 3,240,000 บาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบริ การอื่น (non-audit fee) ให้กบั สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด เป็ นเงิน
1,467,843 บาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และ
บัตรส่ งเสริ มของประเทศสิ งคโปร์ (AIS) การยืน่ ชําระภาษีและให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี
ทั้งนี้ผสู้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
หมายเหตุ
1. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีหาก
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฎิบตั ิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และใน
กรณี ที่ผสู้ อบบัญชีรายเดิมทําหน้าที่ครบรอบ 5 ปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั ฯจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบ
ปี บัญชีติดต่อกัน
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปี บัญชี 2551 – 2554
3. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
4. นางณฐพร พันธุ์อุดม ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั มหาชนจํากัดจะต้องตัดหุน้ จดทะเบียน
ที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายหรื อจําหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุน้ ของบริ ษทั ที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ
และใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้
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ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 833,004,413 หุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 708,004,413
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ดังนั้นบริ ษทั ฯ มีหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 125,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ซึ่ งประกอบด้วยหุน้ ที่สาํ รองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) ที่ยงั มิได้
ออกจําหน่ายจํานวน 50,000,000 หุน้ และหุ น้ ที่สาํ รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพจํานวน
75,000,000 หุ น้
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
พิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยการตัดหุน้
จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่ายที่สาํ รองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement)
จํานวน
50,000,000 หุน้ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 833,004,413 บาท เป็ นทุน จดทะเบียนใหม่ จํานวน 783,004,413 บาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 783,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ
4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ

783,004,413 บาท
(เจ็ดร้อยแปดสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามบาท)
783,004,413 หุน้
(เจ็ดร้อยแปดสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
1
บาท
783,004,413 หุ น้
(เจ็ดร้อยแปดสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เมื่อบริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนตามที่ผถู้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิในวาระที่ 7 และบริ ษทั ฯจะสํารองหุน้ ไว้เพื่อจัดสรรหุน้
เสนอขายในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในอนาคต บริ ษทั ฯ จึงจะต้องเพิม่
ทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุน้ ดังกล่าว
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่ งแนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีก
จํานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 50,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 783,004,413 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 833,004,413 หุน้
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มูลค่า หุ น้ ละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท
(แปดร้อยสามสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามบาท)
แบ่งออกเป็ น
833,004,413 หุน้
(แปดร้อยสามสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
833,004,413 หุน้
(แปดร้อยสามสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุ น้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 8 เป็ นการเพิ่มทุนโดยออกหุน้
สามัญใหม่จาํ นวน 50,000,000 หุน้ (ห้าสิ บล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในคราว
เดียวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (“ประกาศทจ.
28/2551”) โดย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย จะเป็ นผูม้ ี
อํานาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอาํ นาจในการเจรจา ต่อรอง และเข้าทําหรื อลงนามในเอกสาร หรื อสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอ
ขายในครั้งนี้
การเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็ นเรื่ องซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้
เคยอนุมตั ิไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2542 และบริ ษทั ฯ ได้ขอยืนยันมติน้ ีจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มาโดยตลอด โดยครั้ง
ล่าสุ ดที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ก็ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรร
หุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ (ห้าสิ บล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรื อ
ต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อนึ่ง ตามประกาศทจ 28/2551 บริ ษทั ฯ จะต้องเสนอขายหุ น้ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิ อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ (ห้าสิ บล้านหุน้ )
ให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แต่อย่างใด
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา และอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ เพื่อ
เสนอขายในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ตามที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ บริษัท เมอร์ เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์ เมด”) ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิจํานวน
4,000,000 หน่ วยให้ กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่ งกรรมการ) ของเมอร์ เมดและ
บริษัทย่อยของเมอร์ เมด ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ประสงค์จะออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญจํานวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่ง
กรรมการ) ของเมอร์เมดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงานของบริ ษทั ย่อย และพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ย่อยของเมอร์เมดภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรู้สึกเป็ นเจ้าขององค์กรและมี
ส่ วนร่ วมในความสําเร็ จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการรักษาและจูงใจให้พนักงานทํางานกับเมอร์
เมดต่อไปในระยะยาว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
และอนุมตั ิให้เมอร์เมดออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิท่ีจะซื้ อหุน้ สามัญ
จํานวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงานของเมอร์เมดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ รวมถึงพนักงานของบริ ษทั
ย่อย และพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่
กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้วา่
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั้น อาจจะ
ได้รับเลือกตั้งเข้าเป็ นกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2555 นี้
- นายอัศวิน คงสิ ริ
- ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
- ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์
- ดร. ศิริ การเจริ ญดี
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นายอัศวิน คงสิ ริ และ ดร. ศิริ การเจริ ญดี เป็ นกรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวาระ และ
อีกสองท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2554 เพื่อแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี คือ นางโจอี้ ฮอร์น และนาง
ปรารถนา มงคลกุล ซึ่ งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555
ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายอัศวิน คงสิ ริ
2. ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์
3. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ส่ วน ดร. ศิริ การเจริ ญดี ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงอนุมตั ิที่จะเสนอชื่อ นายนริ ศ เชยกลิ่น เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ แทน ดร. ศิริ การเจริ ญดี โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/ 2555
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
กรรมการ 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและนายนริ ศ เชยกลิ่น ที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการแทน ดร. ศิริ การเจริ ญดี เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผูน้ าํ และ
เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายนริ ศ เชยกลิ่น ดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทน ดร. ศิริ การเจริ ญดี ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการเพิม่ 1 ท่ าน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ปัจจุบนั จํานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ มีท้ งั สิ้ น 10 ท่าน ซึ่ งแต่ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจพลังงานและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ สมควรมีกรรมการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจพลังานเพิ่มเติม ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจพลังงาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ให้เป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ เพิ่มเติม เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวงการธุรกิจพลังงานมายาวนาน และเป็ นผูท้ ี่มีวสิ ัยทัศน์ และมีประสบการณ์ใน
การดูแลองค์กรขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมูลค่าตามราคาตลาดสูง อีกทั้ง
ยังมีบริ ษทั ย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริ ษทั มาก่อน จึงเป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถและมีความ
เข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นอย่างดี
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้ง นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่ งจะทําให้จาํ นวน
กรรมการของบริ ษทั ฯ เพิม่ จากเดิมที่มีกรรมการ 10 ท่าน เป็ น 11 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
วาระที่ 13 พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทน
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2555 จะยังคงอัตราเดิมไม่
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
อนึ่ง เนื่องจากในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการซึ่ งเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยเพิม่ เติมอีกชุดหนึ่ง
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้ทาํ
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่ งจะมีค่าตอบแทนเป็ นเบี้ยประชุม เท่ากันกับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็ น
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการลงทุน กล่าวคือ ประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่ งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกํากับดูแลกิจการคน
อื่นๆ ที่จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาดังต่อไปนี้
13.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2555 ซึ่ งจะ
ยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่ งที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้พิจารณาอนุมตั ิไว้ และ
13.2 อนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้มีผลในปี ปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป จนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะ
มีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นวันให้สิทธิผถู้ ือหุน้ (Record Date) เข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนการในประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555
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บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิญผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านเข้าร่ วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 ในวันและ
เวลาดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนใน
การประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรื อสามารถดาวน์
โหลดหนังสื อมอบฉันทะได้จาก www.thoresen.com และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น และโปรดนําหนังสื อที่ระบุชื่อผูถ้ ือหุน้ ไว้และมีบาร์โคดกํากับ พร้อมหลักฐานแสดงสิ ทธิเข้าร่ วม
ประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
หนังสื อเชิญประชุมนีอ้ อก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

นายอัศวิน คงสิ ริ
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ หากผูถ้ ือหุ น้ ไม่สะดวกมาเข้าร่ วมประชุม สามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
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มาที่บริ ษทั ฯ

