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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551

เรียน

ผูถือหุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย :

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2550
2. รายงานประจําป พรอมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2550 ในรูปแบบ CD-ROM
3. นโยบายการจายเงินปนผล
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ
และขอมูลการ
เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
4. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
5. ขอมูลนโยบายคาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการสั่งตอเรือใหม 4 ลํา มีรายละเอียดตามแบบบัญชี 2 ของประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547
8. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย
9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
10. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
11. หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
12. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
13. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
14. สรุปรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนของบริษัทฯ
15. ซองตอบรับ
16. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม

ดวยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะ
อโนมาแกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
พ.ศ. 2550
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ไดจัดขึ้นในวันจันทรที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีสําเนารายงานการ
ประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ใหผูถือหุนรับทราบ
ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550

ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550
พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 พรอมทั้งรายงานของ
ผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2550 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและ
รายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ซึง่ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
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. 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2550 จํานวน 643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 0.75 บาท และไดดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2550
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย การ
จายเงินปนผลและการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 4,968,515,223 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําที่รอยละ 25 ของกําไร
สุทธิประจําป
นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43
กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
อนึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวจํานวน 77,000,000 บาท ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนจํานวน 770,000,000 บาท แลว แตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เปนจํานวน 868,684,422 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 10,000,000 บาท
กอนการประกาศจายเงินปนผลในครั้งนี้
นอกจากนี้สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพทางบัญชีฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษทั รวม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จึงไดขอใหบริษัทจดทะเบียนพิจารณานโยบายการจายเงินปนผลที่ไดเปดเผยไวแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางบริษัทฯ และผูถือ
หุน และเพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
ก) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 10,000,000 บาท
ข) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2550 ในอัตราหุนละ 1.65 บาท ทั้งนี้
เนื่องจากคณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลในรอบปบัญชีนี้ รวม 0.75 บาทตอหุน
(รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ในหนาที่แลว) ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหจายเงินปนผลใน
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สวนที่เหลืออีก 0.90 บาท จํานวน 643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 579,315,979.80 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
อนึ่งหากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท ซึ่งสวน
ใหญเกิดจากเงินกูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและยังไมเกิดขึ้นจริง และมิไดเพิ่มกระแสเงินสดใหแก
บริษัทฯ ดังนั้นกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว เทากับ 4,245,151,851 บาท การ
จายปนผลในอัตราหุนละ 1.65 บาท จึงคิดเปนอัตรารอยละ 25.01 ของกําไรสุทธิหลังหักกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
การจายเงินปนผลจํานวน 0.90 บาทตอหุนนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวัน
จันทรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
ค) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
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
ในปนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม
ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 นี้
- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
- นายแลนซ คารล เดพิว
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้
- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
- นางโจอี้ ฮอรน
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนดังนี้
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ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปพ.ศ. 2537
และไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการในปเดียวกัน นอกเหนือจากการดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัทฯ
แลว ปจจุบัน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ยังดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ดํารงแหนงประธานกรรมการของบริษัทฯ มาเปนเวลา 13 ป และตลอดระยะเวลา 13 ปที่
ผานมา ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ไดปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการอยางเชี่ยวชาญ มีความรูความเขาใจในกิจการ
ของบริษัทฯ อยางลึกซึ้ง และเปนที่นานับถือตอบุคคลทั่วไป ดังนั้นถึงแมวา บริษัทฯ จะไดวางนโยบายใหกรรมการควรดํารง
ตําแหนงเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป หรือ 4 วาระ ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค
จันทรทัต ยังสมควรไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในระหวางที่บริษัทฯ จะหาและเตรียมผูสืบทอด
ตําแหนงตอไป
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2548 และ
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูจัดการในปเดียวกัน ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต บริหารบริษัทฯ ใหมีความเจริญเติบโตกาวหนา ดังจะเห็นไดจากรายไดของ
บริษัทฯ ที่เติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังไดนํากลยุทธในการกระจายสวนงานธุรกิจ โดยไมมุงเนนเฉพาะ
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ทําใหปจจุบันกําไรของกลุมบริษัทฯ มาจากหลายสวนงานธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ม.ล.
จันทรจุฑา จันทรทัต ยังเปนผูมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับอนาคตของบริษัทฯ และพยายามอยางยิ่งยวดในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อประโยชนอยางสูงสุดใหแกผูถือหุน
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ไดเขามารวมงานกับบริษัทฯ เปนครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยไดรับการ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายเสฐียร เตชะไพบูลย ซึ่งไดลาออกจากการเปน
กรรมการระหวางป และมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการเทากับที่นายเสฐียร เตชะไพบูลยเหลืออยู ซึ่งจะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในครั้งนี้
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เปนผูมีความรูและความสามารถในดานการเงิน การธนาคารและมีประสบการณในดานการ
ตรวจสอบภายใน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนของ บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) และเคยดํารงตําแหนงผูบริหารควบคุมงานดานการตรวจสอบภายในของ บริษัท จีอี มันนี่
ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) และกรรมการธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และเคยดํารงตําแหนงเปน ผูจัดการ
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย นอกจากนี้ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ยังมีประสบการณการทํางานทางดานการ
ธนาคาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินระหวางประเทศ ในระหวางที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญในธนาคาร เอเชีย จํากัด (มหาชน) อีกดวย
นางโจอี้ ฮอรน อายุ 41 ป สัญชาติอเมริกัน ปจจุบันเปนกรรมการอิสระอยูที่ Norse Energy Corp ASA ประเทศ
นอรเวยซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และบราซิล Norse Energy Corp ASA เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศนอรเวย ในป พ.ศ. 2549 นาง
โจอี้ ฮอรน ไดเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ Petrojarl ASA ซึ่งเปนบริษัทเจาของเรือบรรทุกน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ FPSO (Floating Production Storage and Offloading) ที่ใชในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอก
ชายฝง และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศนอรเวยเชนเดียวกัน จนกระทั่งบริษัท Teekay Shipping
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Corporation ไดเขามาซื้อกิจการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 นอกจากนี้นางโจอี้ ฮอรนยังทําธุรกิจสวนตัวในการเปนที่
ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนใหกับบริษัทตางๆ ในประเทศนอรเวย โดยใชชื่อบริษัทวา Greylock Management AS
บริษัทฯ เชื่อวา นางโจอี้ ฮอรน จะนําประสบการณที่มีอยางกวางขวางในดานการเงิน และประสบการณในธุรกิจที่
เกี่ยวกับการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงมาใชใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ได และสมควรไดรับการ
เลือก ตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
และขอเสนอใหเลือกตั้งนางโจอี้ ฮอรน เปนกรรมการใหมเพื่อดํารงตําแหนงแทนนายแลนซ คารล เดพิว
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควร
เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอ รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ตามเอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน การเปนกรรมการ
ในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเปนไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2551 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณากําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
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วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 ตามที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 3 ราย และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
นางณฐพร พันธุอุดม และนายสุดวิณ ปญญาวงศขัติ จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2551 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 2,965,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2551 ซึ่งลดลงจากปกอนจํานวน 221,000 บาท หรือลดลงรอยละ 6.93 คา
ตรวจสอบบัญชีที่ลดลงนี้เนื่องจากในรอบปบัญชี 2551 บริษัทฯ จะจัดใหมีการออกงบการเงินสอบทานรายไตรมาสเพียง 3
ไตรมาส และงบการเงินฉบับตรวจสอบจํานวน 1 ฉบับ (จากเดิม 4 ไตรมาส และงบการเงินฉบับตรวจสอบ 1 ฉบับ) การ
ลดลงของคาสอบบัญชีจึงสอดคลองกับปริมาณและเวลาของผูสอบบัญชีที่ใชในการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นางณฐพร พันธุอุดม
3. นายสุดวิณ ปญญาวงศขัติ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวน 2,965,000 บาท ตามเอกสารแนบ 6
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด

หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลํา จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเปนการลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ และเพื่อใหบริษัทมีเรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกองโดยเฉพาะที่ทันสมัย
เพื่อรองรับกับความตองการใชเรือของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให บริษัท โทรีเซน ชิปปง
สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 เขาทําสัญญาสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลํามูลคารวม
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157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นแปดพันดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือเทากับ
5,319,495,680 บาท (หาพันสามรอยสิบเกาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท)
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 43 ลํา ซึ่งประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาทั่วไปและเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกอง อายุเฉลี่ยของกองเรือ ณ ปจจุบัน คือ 18.21 ป และกําลังรอรับมอบเรือใหมอีก 5 ลํา ในป 2552 และ
2554 ตามที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยไวแลว ซึ่งหากรวมเรือที่สั่งตอใหมนี้ บริษัทฯ จะมีเรือสั่งตอใหมจํานวน 9 ลํา ที่จะรับ
มอบระหวางป 2552 และ 2554
รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งตอเรือลําใหม และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของ
กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย ปรากฏในเอกสารแนบ 7, 8 และ 9
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติรายการสั่งตอเรือใหมทั้ง 4 ลําดังกลาว ทั้งนี้บริษัทขอเรียนใหทราบวาไมมีผูถือหุน
ที่เขาขายเปนผูมีสวนไดเสียในการทํารายการในครั้งนี้
วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี)
บริษัทฯ จะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญ
ประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขา
ประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ ซึ่งพิมพบารโคดไวแลว พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ 11
มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตาง ๆ มาที่บริษัทฯ
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้
2. หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2550 แบบรูปเลม กรุณากรอกแบบฟอรม
ขอรับรายงานประจําป และใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้
3. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของบริษัทฯ ได
ตั้งแตวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551
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