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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 

 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 
 
เรียน ผูถือหุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 
2. รายงานประจําป  พรอมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2551 ในรูปแบบ CD-ROM 

3. นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ และขอมูลการ        
เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล 

4. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
6. ขอมูลนโยบายคาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการในป 2552 
7. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี 
8. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวยที่จัดสรรใหแกพนักงาน 

(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) 

9. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 
10. หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน  
11.    แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
12. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
13. ซองตอบรับ 
14. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม  

 
ดวยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญ

สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ  ครั้งที่ 1/2552 ในวันศุกรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552  เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะ อโนมา
แกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
31 มกราคม  พ.ศ. 2551 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมี

สําเนารายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรอง
รายงานประจําป 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรายงานประจําป 

2551 ใหผูถือหุนรับทราบ  ตามเอกสารแนบ 2 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี

สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และรับรองรายงานประจําป 
 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551   
พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พรอมทั้งรายงานของ 

ผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2551 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและ

รายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ          
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 42 กําหนดวา 

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรพอที่จะทํา
เชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป 
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ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2551 จํานวน 643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 1.50 บาท และไดดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน พ.ศ. 2551 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2551 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 8,776,439,970 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของ
กําไรสุทธิประจําป (ไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง)   

 
นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 

กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน              
จดทะเบียน    

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวน

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังนั้น จึงไมตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้  
สวนการจายเงินปนผลนั้น คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของ
เงินสดและหุนปนผลในอัตรา 2.35 บาทตอหุน ดังนี้ 

 
 ก)   จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 2.25 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551  บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล

ระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีนี้ จํานวน 1.50 บาทตอหุน ดังนั้นคงเหลือเงินปนผลที่จะจาย
ใหแกผูถือหุนอีกจํานวน 0.75 บาท 

 
 ข)  หุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือเทากับ 0.10 บาท

ตอหุน จํานวนเศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนปนผลจะจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
 
รายละเอียดการจายเงินปนผล และนโยบายการจายเงินปนผลตามเอกสารแนบ 3 
 
การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และ
กําหนดใหวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552  
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 868,684,422 บาท เปน 818,684,422 บาท และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัดจะตองตัดหุนจดทะเบียน

ที่ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุน ยกเวนหุนของบริษัทที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ 
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  

ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 868,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 868,684,422 หุน มูลคา 
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 643,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 643,684,422 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทฯ มีหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไวตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนี้ 

(1) จํานวน 175,000,000 หุน จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ  
(2) จํานวน 50,000,000 หุน จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจด

ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 50,000,000 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 868,684,422 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม จํานวน 818,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 818,684,422 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 818,684,422 บาท (แปดรอยสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองบาท) 

 แบงออกเปน 818,684,422 หุน  (แปดรอยสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 818,684,422 หุน  (แปดรอยสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่

รอยยี่สิบสองหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - ไมมี - หุน ( - ) 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เปน 933,052,865 บาท และการแกไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะตองดําเนินการเพิ่มทุน เพื่อรองรับ

สําหรับการจายหุนปนผลดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
ตามเอกสารแนบ 4 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

114,368,443 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 114,368,443 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 818,684,422 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 933,052,865 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 933,052,865  หุน 
มูลคาหุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน              
จดทะเบียน เปนดังนี้ 
 
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 933,052,865 บาท (เการอยสามสิบสามลานหาหมื่นสองพันแปดรอยหกสิบหาบาท) 
 แบงออกเปน 933,052,865 หุน  (เการอยสามสิบสามลานหาหมื่นสองพันแปดรอยหกสิบหาบาท) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน    
 หุนสามัญ 933,052,865 หุน  (เการอยสามสิบสามลานหาหมื่นสองพันแปดรอยหกสิบหาบาท) 
 หุนบุริมสิทธิ - ไมมี - หุน ( - ) 

 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

  สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญ บริษัทฯ จึงตองจัดสรรหุนสามัญ เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล และสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดเคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2542 และไดรับการอนุมัติยืนยันอีกครั้ง ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2550 ใหบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได แตตาม
กฎหมายหากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนเพื่อจายหุนปนผลใหแกผูถือหุน บริษัทฯ จะตองลดจํานวนหุน 50,000,000 หุน ซึ่งไดสํารอง
ไวดังกลาว ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจาย
หุนปนผลและเพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด  

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 114,368,443 หุน ตาม

รายละเอียดดังนี้ 
8.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,368,443 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับสําหรับการจาย

หุนปนผล  
8.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแก

บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย 
ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ 

 ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมใหนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด บริษัทฯจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 
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วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

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 
 

ในปนี้กรรมการที่มีรายช่ือดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม
ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 นี้  
 

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
- ดร. ศิริ การเจริญดี 
- นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย 
- นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น 

 
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ

บริษัทฯ จํานวน 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ 
 

- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
- ดร. ศิริ การเจริญดี 
- นายอัศวิน คงสิริ 

  
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนดังนี้ 

 
ดร. พิชิต นิธิวาสิน  ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2549 ดร. พิชิตเปน 

นักธุรกิจที่มีประสบการณมากมาย และดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทตางๆ เปนผูที่มีความสามารถในเชิง
บริหารและมีวิสัยทัศนกวางไกล นอกจากนี้ยังมีประสบการณในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งเปนธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลง
เหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงาน และในดานการ
ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ไดวางไวใหบริษัทฯ มีธุรกิจที่มีความ
หลากหลายขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเปนหลัก นอกจากนี้ปจจุบัน ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
ยังดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ดวย และตลอดระยะเวลาที่ทานดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ ทานไดแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการกํากับดูแลบริษัทฯ อยางมากมาย จึงสมควรไดรับการ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
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ดร. ศิริ การเจริญดี ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2550 เคยดํารง
ตําแหนงผูชวยผูวาการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย และสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกสาขา Monetary 

Economics and Econometrics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบัน ดร. ศิริ การเจริญดี ดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแหง รวมถึง บริษัท โพสต 
พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) แมวา       ดร. 
ศิริ การเจริญดี จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหงแลวก็ตาม ดร. ศิริ การเจริญดีไดแสดงใหเห็นวา 
ทานสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯได และไดนําประสบการณที่มีอยางกวางขวางเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศมาใชกับบริษัทฯ  ทานจึงสมควรไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
 

นายอัศวิน คงสิริ เปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานในสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศไทย อาทิ 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และปจจุบันยังดํารงตําแหนงสําคัญใน
บริษัทจดทะเบียนหลายแหง อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แมวาคุณอัศวิน คงสิริ 
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนหลายแหง แตคุณอัศวิน คงสิริ มั่นใจวาทานมีเวลาเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานในฐานะ
กรรมการใหกับบริษัทฯ ได คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาหากคุณอัศวิน คงสิริ ไดเขามารวมงานในตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ จะทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากประสบการณอันหลากหลายในธุรกิจตางๆ ที่คุณอัศวิน คงสิริ 
ไดรวมงานมา  
 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ  
 
-      ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
- ดร. ศิริ การเจริญดี 

 
และขอเสนอใหเลือกตั้งนายอัศวิน คงสิริ เปนกรรมการใหม  

 
ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะลดจํานวนลงจาก 11 ทาน เหลือ 10 ทาน ซึ่งเปนไปตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาในการลดจํานวนกรรมการบริหารลง และเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระเปน 8 ทาน 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงคุณคา การสนับสนุนที่ดีและการอุทิศตนที่มีประโยชนอยางมากจากผูบริหารที่

ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการทั้งสองทาน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควร

เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเลือกตั้งนายอัศวิน คงสิริ 
เปนกรรมการเขาใหม ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ  
 
 รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน การเปนกรรมการ
ในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเปนไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2552 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น  
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจาย
คาตอบแทนคณะกรรมการและการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 โดยแยกพิจารณาดังนี้ 
 
 10.1   พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ 

10.2    พิจารณาและอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอย 
                10.3   พิจารณาและอนุมัติการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป 
    

 ในกรณีที่ผูถือหุนพิจารณาวา ยังไมควรแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามที่
เสนอ บริษัทฯ จะใชนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551  สําหรับนโยบายคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยในปจจุบันและสิ่งที่เสนอเพื่อใหผูถือหุนพิจารณา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  
  
วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกําหนดจํานวนเงิน

คาสอบบัญชีประจําป  
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผ ู สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 ตามที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37 
 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 3 ราย และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล      
นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ และนางณฐพร พันธุอุดม จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2552 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 2,965,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2552 ซึ่งเทากับปกอน  
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ความเห็นคณะกรรมการ     
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 

 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
2. นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 
3. นางณฐพร พันธุอุดม   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
 
โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ

การเงินรวม  และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวน 2,965,000 บาท ตามเอกสารแนบ 7 
 
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/         

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 

หนวยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทประสงคจะออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวย โดยไมมีคาตอบแทน ใหแกพนักงานในตําแหนงที่สําคัญของเมอรเมด และ
บริษัทยอย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP 
Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนความทุมเทของพนักงานในตําแหนงที่สําคัญดังกลาวที่ใหกับเมอรเมด 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 

หนวยใหพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP 

Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาดวยนี้ 

 
วาระที่ 13 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 
 

บริษัทฯ กําหนดใหวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนการในประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขา
ประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ ซึ่งพิมพบารโคดไวแลว พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ 10 
มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
 

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่  9 มกราคม พ.ศ. 2552  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 

 
               ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
             ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตาง ๆ มาที่บริษัทฯ 

ลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ 
 2. หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2551 แบบรูปเลม กรุณากรอกแบบฟอรม

ขอรับรายงานประจําป และใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ 
 3. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของบริษัทฯ ได

ต้ังแตวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 


