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บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553

เรียน

ผูถือหุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย :

1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552
2. รายงานประจําป พรอมทั้งงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2552 ในรูปแบบ CD-ROM
3. นโยบายการจายเงินปนผล
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ
และขอมูลการ
เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
4. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน
7. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 4,000,000 หนวยที่จัดสรรใหแกพนักงาน
(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme)
8. ขอบังคับบริษัทที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
9. หนังสือแจงรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองใชเพื่อเขาประชุมผูถือหุน
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน
11. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
12. ซองตอบรับ
13. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําปแบบรูปเลม

ดวยคณะกรรมการของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหจัดประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ในวันศุกรที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 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 ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
30 มกราคม พ.ศ. 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรับรอง
รายงานประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรายงานประจําป
2552 ใหผูถือหุนรับทราบ ตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี
สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรับรองรายงานประจําป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552
พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พรอมทั้งรายงานของ
ผูสอบบัญชี ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแลว
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ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน งบกําไรสะสมและ
รายงานของผูสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึง่ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 1,813,706,088 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของ
กําไรสุทธิประจําป แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและ
ปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ
นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43
กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
อนึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 868,864,422 บาท
แลว แตเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปนจํานวน 933,052,865 บาท
ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 6,500,000 บาท ซึ่งจะทําใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้
ก) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเปนเงินจํานวน 6,500,000 บาท
ข) ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2552 ในอัตราหุนละ 0.54 บาท จํานวน
708,004,413 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 382,322,383.02 บาท ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และ
กําหนดใหวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
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 1/2553 นี้
-

นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
นางปรารถนา มงคลกุล
นางโจอี้ ฮอรน
นายเทอรเจ สเกา

คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้
-

นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
นางปรารถนา มงคลกุล
นางโจอี้ ฮอรน
นายเทอรเจ สเกา

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนดังนี้
นายสตีเฟน ฟอรดแฮม ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป 2550 และไดรับ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนประธานคณะกรรมการสรรหา เมื่อป 2550 คณะกรรมการสรรหาไดมีความเห็นวา
นายสตีเฟน ฟอรดแฮม มีบทบาทสําคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะการดํารง
ตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการสรรหา นายสตีเฟน ฟอรดแฮมไดทํางานรวมกับสมาชิกคณะกรรมการสรรหาในงานที่
คณะกรรมการมอบหมายและสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี อาทิ กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา แบบฟอรมประเมินคณะ
กรรมการ และการสรรหาผูที่จะเขามาดํารงตําแหนงกรรมการ อีกทั้งประสบการณทํางานของนายสตีเฟน ฟอรดแฮมมีคุณคา
และมีประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยางมาก
นางปรารถนา มงคลกุล ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป 2550 และไดรับ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบ ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 แทนนายบียอรน
ออสตรอมที่ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบในระหวางปพ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาได
มีความเห็นวา นางปรารถนา มงคลกุลไดแสดงความสามารถเฉพาะตัวในการเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการเงินและการบัญชี
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นางปรารถนา มงคลกุล ไดรายงานขอมูลใหมๆ เกี่ยวกับดานบัญชีและการเงินตอคณะกรรมการอยูเสมอ นอกจากนี้
นางปรารถนา มงคลกุลมีจุดเดนในเรื่องความคิดและวิสัยทัศนทางธุรกิจ คณะกรรมการไดแตงตั้งใหนางปรารถนา มงคลกุล
ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนางปรารถนา มงคลกุลทําหนาที่ดังกลาวไดอยางแข็งขัน
นางโจอี้ ฮอรน ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป 2551 และไดรับแตงตั้งจาก
ผูถือหุนของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ใหดํารงตําแหนงกรรมการในป 2552 คณะกรรมการ
สรรหาไดมีความเห็นวา นางโจอี้ ฮอรน เปนกรรมการที่มีบทบาทสําคัญทั้งในคณะกรรมการบริษัทฯ และในเมอรเมดจาก
การที่นางโจอี้ ฮอรน มีพื้นฐานความรูทั้งทางดานการเงินและดานธุรกิจนอกชายฝง ซึ่งประสบการณเหลานี้ไดมีสวนชวย
สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการของบริษัทฯ และของเมอรเมดเปนอยางมาก
นายเทอรเจ สเกา ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2552 ใหดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนนายบียอรน ออสตรอม ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการระหวางป และมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการเทากับที่
นายบียอรน ออสตรอมเหลืออยู ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาไดมีความเห็นวา นายเทอรเจ สเกา ไดนําประสบการณทางดานการขนสงสินคาทางทะเล
และคําแนะนําที่ดีใหแกคณะกรรมการ
ซึ่งเปนประโยชนอยางมากทามกลางตลาดการขนสงสินคาทางทะเลที่ผันผวน
ประสบการณของนายเทอรเจ สเกามีประโยชนกับบริษัทฯ มาโดยตลอด
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
-

นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
นางปรารถนา มงคลกุล
นางโจอี้ ฮอรน
นายเทอรเจ สเกา

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควร
เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน การเปนกรรมการ
ในบริษัทอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 4
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชีประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2553 ตามที่
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจํานวน 3 ราย และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบ
บัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และนางณฐพร พันธุอุดม จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2553 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 3,160,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 6.58 จากรอบปบัญชีที่ผานมา การเพิ่มขึ้นของ
คาตอบแทนการสอบบัญชีสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ
3. นางณฐพร พันธุอุดม

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวน 3,160,000 บาท ตามเอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
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หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 933,052,865 บาท เปน 883,004,413 บาท และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัดจะตองตัดหุนจดทะเบียน
ที่ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุน ยกเวนหุนของบริษัทที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 933,052,865 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 933,052,865 หุน มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 708,004,413 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 708,004,413
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้นบริษัทฯ มีหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 50,048,452 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนที่สํารองไวเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (private placement) ที่ยังมิได
ออกจําหนายจํานวน 50,000,000 หุน และหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพจํานวน
175,000,000 หุน หุนปนผลที่ยังมิไดจัดสรรในการจายหุนปนผลของผลประกอบการรอบปบัญชี 2551 จํานวน 48,452 หุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน
จดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 50,048,452 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 933,052,865 บาท เปนทุน
จดทะเบียนใหม จํานวน 883,004,413 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 883,004,413 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้

ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

883,004,413 บาท
883,004,413 หุน
1
บาท

(แปดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท)
(แปดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน)
(หนึ่งบาท)

883,004,413 หุน
- ไมมี หุน

(แปดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน)
(-)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,004,413 บาท เปน 933,004,413 บาท และการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามที่บริษัทฯ ไดมีการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 และจะสํารองหุนไวเพื่อจัดสรรหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ในอนาคต บริษัทฯ จึงจะตองเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุนดังกลาว
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 6
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน
50,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
883,004,413 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 933,004,413 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 933,004,413 หุน มูลคา
หุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน
ดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

933,004,413 บาท
933,004,413 หุน
1
บาท

(เการอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท)
(เการอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน)
(หนึ่งบาท)

933,004,413 หุน
- ไมมี หุน

(เการอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน)
(-)

หมายเหตุ: การเพิ่มทุนนี้ เปนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัด (private placement) ซึ่งเปนเรื่องที่
ผูถือหุนไดอนุมัติไวแลวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และบริษัทฯ ไดขอยืนยันมตินี้จากที่ประชุม
ผูถือหุนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 อยางไรก็ตามสาเหตุที่นําวาระนี้เขามาขออนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ 28/2551 บริษัทฯ จะตอง
เสนอขายหุนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ เนื่องจากในปที่ผานมา บริษัทฯ
ยังไมไดเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับบุคคลในวงจํากัด ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอนําวาระนี้มาใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังไมมีแผนการที่จะเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหกับบุคคลจํากัดใน
ระยะเวลาอันใกลนี้ แตตองการที่จะรักษาสภาพคลองทางการเงินไวเทานั้น
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกัน
หรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปน
ผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร
รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมใหนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนดบริษัทฯ จะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหผูถือหุน
อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด
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ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อ
เสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
เปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมใหนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด บริษัทฯจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จํานวน 4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) และบริษัท
ยอยของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme)
ขอเท็จจริงและเหตุผล
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทประสงคจะออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
แรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปนเจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและ
การเติบโตของเมอรเมด อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูงใจใหพนักงานทํางานกับเมอรเมดตอไปในระยะยาว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
และอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 ที่แนบมาดวยนี้
วาระที่ 11 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี)
บริษัทฯ กําหนดใหวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนการในประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขา
ประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนํา
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้ ซึ่งพิมพบารโคดไวแลว พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมตามเอกสารแนบ 9
มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ 1. หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตาง ๆ มาที่บริษัทฯ
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้
2. หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2552 แบบรูปเลม กรุณากรอกแบบฟอรม
ขอรับรายงานประจําป และใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้
3. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบในเว็บไซดของบริษัทฯ ได
ตั้งแตวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
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