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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) 
 
เรียน ผูถือหุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย : 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 
2. นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธ ิ และขอมูลการ        

เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล 
3. รายนามและประวัติของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไดรับการเลือกต้ัง 
4. ขอมูลนโยบายคาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยในป 2554 
5. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี 
6. ขอมูลเก่ียวกับหุนสวนเชิงกลยุทธใหมของบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด (“ITA”) 

และการลดสัดสวนการถือหุนใน ITA โดยบริษัทฯ 
7. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
8. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 4,000,000 หนวยที่จัดสรรใหแกพนักงาน 

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

9. ขอบังคับบริษัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
10. หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพ่ือเขาประชุมผูถือหุน  
11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 
12. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
13. ซองตอบรับ 

 
 

ดวยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ  ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) ในวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554  เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะ 
อโนมา    แกรนด โรงแรมอโนมา เลขท่ี 99 ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 29 
มกราคม พ.ศ. 2553 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีสําเนา

รายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 2553 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

และรับรองรายงานประจําป 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรายงานประจําป 

2553 ใหผูถือหุนรับทราบ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ  

 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี

สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานประจําป 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 พรอมทั้งรายงานของ 

ผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและ

รายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการ          
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมาย 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 795,573,570 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของ
กําไรสุทธิประจําป แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและ
ปจจัยที่เก่ียวของอื่นๆ 

 
นอกจากน้ีตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 

กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน    

 
ความเห็นคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เน่ืองจากบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวน

รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังน้ัน จึงไมตองต้ังสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี  
สวนการจายเงินปนผลน้ัน คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของ
เงินสดในอัตรา 0.26 บาท จํานวน 708,004,413 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,081,147.38 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผล 
และนโยบายการจายเงินปนผลตามเอกสารแนบ 2 

 

การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ 
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดให
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554  
 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 
ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดไววา 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระน้ัน อาจจะ
ไดรับเลือกต้ังเขาเปนกรรมการอีกก็ได 
 

ในปน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดังตอไปน้ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 น้ี  

 



 - 4 -

- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต (ถึงแกกรรมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)  
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
- นายศักด์ิ เอื้อชูเกียรติ 

 
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาแลวและขอเสนอรายช่ือบุคคลตอไปน้ีใหเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

เน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งไดแก ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  ดร. พิชิต นิธิวาสิน และ นายศักด์ิ เอื้อชูเกียรติ  
 

และคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาและขอเสนอช่ือ นายออรัล ดับบลิว ดอว ใหเปนกรรมการแทน ม.ร.ว.   
จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต โดยผูที่ไดรับเลือกต้ังทุกคนจะมีผลในการเปนกรรมการนับต้ังแตวันที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2554 

 
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เปนดังน้ี 
 
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญในฐานะเปนกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่

บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง ม.ล. จันทรจุฑา ไดแสดงความคิดเชิงกลยุทธและความพยายามในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพ่ือลดความผันผวนของกําไรของบริษัทฯ  ม.ล. จันทรจุฑา เปนผูมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนตออนาคตของบริษัทฯ 
และพยายามอยางยิ่งยวดที่จะเปล่ียนแปลงบริษัทฯ ไปในทางที่จะเปนประโยชนตอผูถือหุนอยางสูงสุด ปจจุบัน           
ม.ล. จันทรจุฑา ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของบริษัทยอยที่สําคัญสองบริษัทฯ ไดแก บริษัท เมอรเมด มาริไทม 
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)   

 
ดร. พิชิต นิธิวาสิน  เปนนักธุรกิจที่มีประสบการณมากมาย  และเปนผูที่มีความสามารถในเชิงบริหารและมี

วิสัยทัศนกวางไกล ปจจุบัน ดร. พิชิต นิธิวาสิน ยังดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ 
และเปนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ดวย ดร. พิชิตไดนําประสบการณและความรูอันหลากหลายในแงมุม
ของธุรกิจเก่ียวกับถานหินและโรงไฟฟาใหคณะกรรมการบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาท่ี ดร. พิชิตดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ ทานไดแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการกํากับดูแลบริษัทฯ อยางมากมาย จึงสมควรไดรับการเลือกต้ังให
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง 

 
นายศักดิ์ เอ้ือชูเกียรติ  เปนผูมีความรูและความสามารถในดานการเงิน การธนาคารและมีประสบการณในดานการ

ตรวจสอบภายใน และเคยดํารงตําแหนงเปน  ผูจัดการสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย นอกจากน้ี นายศักด์ิ      
เอื้อชูเกียรติ ยังมีประสบการณการทํางานทางดานการธนาคาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินระหวางประเทศ ใน
ระหวางที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญในธนาคาร เอเชีย จํากัด (มหาชน) อีกดวย  นายศักด์ิ เปนผูที่
อุทิศเวลาและประสบการณใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา นอกจากน้ี ยังเปนกรรมการชุดยอยตางๆ ของ  
บริษัทฯ อาทิ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และเมื่อเร็วๆ น้ี นายศักด์ิไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการตรวจสอบแทนนายอัศวิน คงสิริ  ดังน้ัน นายศักด์ิ จึงสมควรไดรับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 
อีกวาระหน่ึง 

   
นายออรัล ดับบลิว ดอว เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารของ Asia Pacific 

Commodities ของ JP Morgan นายออรัลเปนผูที่ดูแลเก่ียวกับสวนงานธุรกิจโภคภัณฑ (commodities) ทั้งหมดของ JP 
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Morgan ในภูมิภาค โดยมีฐานอยูที่ประเทศสิงคโปร ประสบการณของนายออรัล รวมถึง การเปนผูนําในสวนงานการเงิน
ของบริษัทเก่ียวกับปโตรเคมิคัลในเอเชียแหงหน่ึง และเปนวิทยากรเก่ียวกับแผนงานกลยุทธและการเงินของบริษัท 
(corporate finance and strategic planning) ดังน้ัน ประสบการณของนายออรัล จึงเปนประโยชนกับบริษัทฯ     

 
ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปน้ีไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง โดย

ใหมีผลนับต้ังแตวันที่ประชุมผูถือหุนใหญสามัญประจําปครั้งที่ 1/2554 คือ  
 
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
- นายศักด์ิ เอื้อชูเกียรติ 

 

 และเสนอใหเลือกต้ังนายออรัล ดับบลิว ดอว ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต โดย
ใหมีผลนับต้ังแตวันที่ประชุมผูถือหุนใหญสามัญประจําปครั้งที่ 1/2554 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควร

เลือกต้ังบุคคลตามท่ีเสนอขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแตงต้ังนายออรัล ดับบลิว 
ดอว ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ  
 
 รายละเอียดเก่ียวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน การเปนกรรมการ
ในบริษทัอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ

สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  

เพ่ือใหคาตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากขึ้น และเปนไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ 
กรรมการชุดยอย และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น  

 
 ความเห็นคณะกรรมการ  
  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอย และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 โดยแยกพิจารณาและอนุมัติดังน้ี 
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6.1 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ 
6.2 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยเดินทางใหกับกรรมการท่ีเปนชาวตางชาติ 
6.3 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมท้ังคณะกรรมการการ

ลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   

สวนการจายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ของ
กรรมการไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไว  

 
ในกรณีที่ผูถือหุนพิจารณาวา ยังไมควรแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามที่

เสนอ บริษัทฯ จะใชนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552  สําหรับนโยบายคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยในปจจุบันและสิ่งที่เสนอเพ่ือใหผูถือหุนพิจารณา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และกําหนดคาตรวจสอบ

บัญชี  
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
  

เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผ ู สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 ตามที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37 
 
 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 3 ราย และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบ

บัญชี รวมท้ังไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพ่ือขออนุมัติ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล      
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และนางณฐพร พันธุอุดม จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2554 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 3,160,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีประจําปและราย
ไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจําป 2554 ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับรอบปบัญชีที่ผานมา  
 

ความเห็นคณะกรรมการ     
 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายช่ือตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 

 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
3. นางณฐพร พันธุอุดม   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
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โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม  และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวน 3,160,000 บาท ตามเอกสารแนบ 5 

 
ทั้งน้ีผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติใหมีหุนสวนใหมใน บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด (“ITA”) โดยบริษัทฯ จะ

ขายหุนรอยละ 51 ท่ีถืออยูใน ITA ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics 
(Thailand) Limited 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 
จากการท่ีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจตัวแทนเรือในประเทศไทยมีจํากัด และจากการศึกษาและปรึกษากับที่

ปรึกษาของบริษัทฯ  แลว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัท ITA ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9
ควรจะไดรับโอกาสในการขยายธุรกิจตัวแทนเรือออกไปโดยการรับขอเสนอการรวมลงทุนจากกลุมบริษัท Naxco ซึ่งในการ
น้ี Naxco Asia Pte. Ltd. และ Shipping and Logistics (Thailand) Limited จะกลายเปนหุนสวนเชิงกลยุทธของ ITA โดยจะ
ถือหุนรวมกันจํานวน 255,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 51 ของทนุชําระแลวของ ITA โดยจะซื้อหุนของ ITA จากบริษัทฯ 
หลังจากบริษัทฯ ขายหุนรอยละ 51 ไปใหกลุมบริษัท Naxco แลว บริษัทฯ จะยังคงถือหุนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ 
ITA ตอไป 

  
        Naxco S.A.S (“Naxco”) เปนบริษัทที่มีบริษัทยอยอยูมากกวา 22 บริษัททั่วโลก มีกลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต 
คณะกรรมการ บริษัทฯ เช่ือวา Naxco มีเครือขายที่เปนเลิศที่จะสามารถเติมเต็มฐานลูกคาที่มีอยูของ ITA และจะทําให ITA 

สามารถขยายบทบาทในฐานะผูใหบริการท่ีมีบริการครบวงจรและเปนผูใหบริการทางดานโลจิสติคส ไมเพียงแตในประเทศ
ไทยเทาน้ัน แตจะรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย นอกจากน้ี การเขามาถือหุนของกลุมบริษัท Naxco จะทํา
ใหบริษัทฯ สามารถไปดูแลธุรกิจหลักมากขึ้นเพ่ือผลกําไรสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งน้ีขอมูลเก่ียวกับ 
Naxco  และขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของเก่ียวกับรายการน้ีมีรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 
 

ความเห็นคณะกรรมการ     
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทฯ ขาย

หุนสามัญจํานวน 255,000 หุน คิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ITA ในราคา
หุนละ 120 บาท คิดเปนเงินจํานวนรวม 30,600,000 บาท ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics 
(Thailand) Limited 
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วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 
จากการท่ีเศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น และจากการประเมินและปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอยางมาก

แลว    บริษัทฯ จึงไดพิจารณาที่จะดําเนินการตามแผนระดมเงินทุน ซึ่งไมเพียงแตจะเปนการเพ่ิมความสามารถในการขยาย
ธุรกิจที่มีอยูในปจจุบันและชําระคืนหน้ีบางสวนที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งหน้ีจากหุนกูแปลงสภาพสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาที่ออกในป 2550 เทาน้ัน แตยังสามารถทําใหฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกรงขึ้น  ในการน้ี คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเสนอใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขาย (ก)  หุนกูแปลงสภาพในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือ
สกุลเงินอื่น) โดยเสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศ โดยอาจเปนการเสนอขายภายในประเทศ
หรือตางประเทศตามเง่ือนไขที่จะแสดงไวขางลางน้ี และ (ข) หุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (private 
placement) ทั้งน้ีรายละเอียดของหุนสามัญที่ออกใหมเพ่ือขายใหบุคคลในวงจํากัดดังกลาว จะไดนําเสนอเพ่ือใหผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติในวาระถัดๆ ไป  
 
ประเภท  : หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี 

การเสนอขาย : เสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศโดยอาจเปนการเสนอ
ขายภายในประเทศหรือตางประเทศ 

วงเงินหุนกูที่เสนอขาย : ไมเกิน 140 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทาเปนเงินสกุลอื่น) 

อายุ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

วันสิ้นสุดการใชสิทธิ
แปลงสภาพ 

: วันครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใชสิทธิ
แปลงสภาพ 

: วันทําการใดๆ ภายหลัง 40 วันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ  ตลอดอายุของหุนกู
แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : คํานวณจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในชวงระยะเวลากอนวันกําหนดราคาเสนอขาย บวกสวนเพ่ิม (Premium) 
ซึ่งราคาแปลงสภาพน้ันจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 15 วัน
ทําการติดตอกัน กอนวันเสนอขาย  

การไถถอนหุนกูกอน
กําหนด 

: หุนกูแปลงสภาพน้ีอาจมีการไถถอน กอนครบกําหนด  

การชําระราคาคาหุนกู : ราคาคาหุนกูอาจชําระเปนเงินสด และ/หรือ ใชวิธีการแลกเปล่ียนกับหุนกูแปลงสภาพของ
บริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อ ป พ.ศ. 2550 

สิทธิในการไถถอนหุน
กูโดยชําระเปนเงินสด
หรือหุน 

: ณ วันครบกําหนดไถถอนหุนกู บริษัทฯ อาจเลือกที่จะไถถอนหุนกูเปนเงินสดทั้งจํานวน 
หรือ ออกเปนหุนสามัญใหมทั้งจํานวนใหแกผูถือหุนกู (แทนการชําระเปนเงินสด) หรือ 
โดยการชําระเปนเงินสดบางสวนและหุนสามัญใหมบางสวน 
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เหตุใหตองออกหุนใหม
เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช
สิทธิแปลงสภาพ 

: เมื่อมีเหตุการณตามท่ีระบุไวในขอ 17 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
16/2552 เรื่องหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ 

ผลกระทบตอผูถือหุน
ของบริษัทฯ หากมีการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ
ครบถวนตามหุนกู
แปลงสภาพ 

: กรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญที่สํารองไวทั้งจํานวน 
บริษัทฯ คาดวา 

  ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) จะไมเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเปน
อัตราที่นอยมากเน่ืองจากราคาการแปลงสภาพที่กําหนดจะสูงกวาราคาตลาดปจจุบัน ณ 
เวลาที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

   ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม และสวนแบงกําไร (control 
dilution) จะลดลงไมเกินกวารอยละ 21 เมื่อคํานวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณไว
เบื้องตน 

ตล าด รอ งข อ งหุ น กู
แปลงสภาพ 

: บริษัทฯ จะนําหุนกูแปลงสภาพไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 

การนําเงินที่ไดรับจาก
การเสนอขายไปใช 

: เพ่ือนําไปชําระคืนหน้ีหุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน และ เพ่ือใชเปน
เงินทุนระยะกลางในการขยายกิจการของบริษัทฯ  

 
เน่ืองจากรายละเอียดและเง่ือนไขของหุนกูแปลงสภาพน้ันขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ทั้งในเรื่อง ราคาหุนสามัญ

ของบริษัทฯ, ความผันผวนทางเศรษฐกิจ, ดัชนีราคาหุนและหลักทรัพยอื่นๆ รวมถึงสภาพตลาดของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งเปน
สาเหตุใหเง่ือนไขของหุนกูแปลงสภาพอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนได จึงขออนุมัติใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย (ก) มีอํานาจในการแกไข
รายละเอียด และเง่ือนไขอื่น ๆ ของหุนกูแปลงสภาพขางตน รวมท้ังมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ
ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพไดตามที่เห็นสมควร เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และไมขัดตอกฏหมาย และ (ข) 
ใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ อันจําเปนตอการออกและเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพภายในนามของบริษัทฯ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวและเห็นวาสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการออกและ

เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน 
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วาระท่ี 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ
บริษัทฯ 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 

ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัดจะตองตัดหุนจดทะเบียน
ที่ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพ่ิมทุน ยกเวนหุนของบริษัทที่จัดสรรไวเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพ 
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 933,004,413 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 933,004,413 หุน มูลคา 
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 708,004,413 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 708,004,413 หุน    
บริษัทฯ มีหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 225,000,000 หุน ประกอบดวยหุนที่สํารองไวเพ่ือรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายเมื่อป พ.ศ. 2550 และหุนที่สํารองไวเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (private placement) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังน้ัน
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียน 
จํานวน (ก) 100,000,000 หุน เปนหุนจดทะเบียนแตยังมิไดนําออกจําหนายที่บริษัทฯ ไดสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อป พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ มีการซื้อคืนและยกเลิก 
รวมท้ังมีการไถถอนคืนแลวบางสวน และ (ข) 50,000,000 หุน เปนหุนจดทะเบียน แตยังมิไดนําออกจําหนาย ซึ่งบริษัทฯ ได
สํารองไวลวงหนา เพ่ือรองรับการเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (private placement) ทั้งน้ี เปนการลดทุนกอนที่บริษัทฯ จะ
ทําการเพ่ิมทุนใหมตามแผนการเพ่ิมทุนที่ไดเสนอขางตน นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติการ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน เปนดังน้ี 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 783,004,413 บาท 
 แบงออกเปน 783,004,413 หุน  
 มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ

บริษัทฯ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนการระดมเงินทุนของบริษัทฯ ดังที่กลาวไวในวาระที่ 9 บริษัทฯ จึงตองเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004,413 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,018,004,413 
บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 235,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท การจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมน้ีจะ
เสนอเพ่ือพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 12 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ตามเอกสารแนบ 7 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน เปนดังน้ี 
 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,018,004,413 บาท 
 แบงออกเปน 1,018,004,413 หุน  
 มูลคาที่ตราไวหุนละ  1 บาท 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 

จากการเสนอแผนการระดมเงินทุนตามที่ไดกลาวไวกอนหนาน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหบริษัทฯ 
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 235,000,000 หุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

12.1 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 185,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพตามที่จะไดรับอนุมัติในมติที่ 9 

 
ในกรณีที่จํานวนหุนที่สํารองไวมีจํานวนเกินกวาจํานวนหุนที่ตองใชรองรับหุนกูแปลงสภาพ ไมวาจะดวย

เหตุผลใด บริษัทฯ อาจทําการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนสวนที่เกินดังกลาว โดยอาจจะเปนการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลาย
คราวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
โดยกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เปนผูมีอํานาจ
พิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด และเง่ือนไข
อื่นๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนสวนเกิน เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามกฏระเบียบที่เก่ียวของ 
รวมท้ังใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ อันเก่ียวกับการเสนอขายในครั้งน้ี 
 

12.2 จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียว
หรือหลายคราวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 
โดยกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

เปนผูมีอํานาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด 
เง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนน้ี เพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามกฏระเบียบที่
เก่ียวของ รวมท้ังใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเก่ียวกับการเสนอ
ขายในครั้งน้ี 

 
การเสนอขายหุนที่ออกใหม  และเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวขางตน ในลักษณะการเสนอขายใหแก

บุคคลในวงจํากัดนั้น ไมควรเสนอขายหุนในราคาที่ตํ่า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การ
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ขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ตามท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งไมควรเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนใหแกนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ตามที่ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม)  หรือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (ตามที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) หรือ กฏระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนจํานวน 235,000,000 หุน ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน 
 

วาระท่ี 13 พิจารณาและอนุมัติใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) และบริษัทยอยของ
เมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP Scheme) 

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

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความต้ังใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปนเจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและ
การเติบโตของเมอรเมด อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูงใจใหพนักงานทํางานกับเมอรเมดตอไปในระยะยาว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ     
 

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาดวยน้ี 

 
วาระท่ี 14 พิจารณากิจการอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
บริษัทฯ กําหนดใหวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนการในประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
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บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) 
ในวันและเวลาดังกลาว ท้ังน้ี ผูถือหุนซึ่งประสงคจะมอบฉันทะจะตองใชหนังสือมอบฉันทะฉบับใหมท่ีแนบมาน้ีเทาน้ัน 
และเพ่ือใหการลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และโปรดนําหนังสือที่ระบุช่ือ        
ผูถือหุนไวและมีบารโคดกํากับ พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
 
 

หนังสือเชิญประชุมน้ีออก ณ วันท่ี  9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  ณ กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
 
                    โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
นายอัศวิน คงสิริ 
ประธานกรรมการ 

 
หมายเหตุ หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯ 

ลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมน้ี 


