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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
อัตราเงินปนผลที่เสนอจายเทียบกับกําไรสุทธิ
และขอมูลการ
เปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้ง
4. ขอมูลนโยบายคาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยในป 2554
5. รายนามผูสอบบัญชี รายละเอียดคาสอบบัญชี
6. ขอมูลเกี่ยวกับหุนสวนเชิงกลยุทธใหมของบริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด (“ITA”)
และการลดสัดสวนการถือหุนใน ITA โดยบริษัทฯ
7. แบบรายงานการเพิ่มทุน
8. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 4,000,000 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

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 เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ไดจัดขึ้นในวันศุกรที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาวขางตน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
และรับรองรายงานประจําป
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรายงานประจําป
2553 ใหผูถือหุนรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี
สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และรับรองรายงานประจําป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
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 ซึง่ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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 แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและ
ปจจัยที่เกี่ยวของอื่นๆ
นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43
กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังนั้น จึงไมตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
สวนการจายเงินปนผลนั้น คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของ
เงินสดในอัตรา 0.26 บาท จํานวน 708,004,413 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 184,081,147.38 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผล
และนโยบายการจายเงินปนผลตามเอกสารแนบ 2
การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดให
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
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
ไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการอีกก็ได
ในปนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปนี้จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญสามัญประจําป
ของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 นี้
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ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต (ถึงแกกรรมในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ดร. พิชิต นิธิวาสิน
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาแลวและขอเสนอรายชื่อบุคคลตอไปนี้ใหเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งไดแก ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดร. พิชิต นิธิวาสิน และ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
และคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาและขอเสนอชื่อ นายออรัล ดับบลิว ดอว ใหเปนกรรมการแทน ม.ร.ว.
จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต โดยผูที่ไดรับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเปนกรรมการนับตั้งแตวันที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2554
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนดังนี้
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญในฐานะเปนกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่
บริหารของบริษัทฯ ซึ่ง ม.ล. จันทรจุฑา ไดแสดงความคิดเชิงกลยุทธและความพยายามในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อลดความผันผวนของกําไรของบริษัทฯ ม.ล. จันทรจุฑา เปนผูมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนตออนาคตของบริษัทฯ
และพยายามอยางยิ่งยวดที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ
ไปในทางที่จะเปนประโยชนตอผูถือหุนอยางสูงสุด
ปจจุบัน
ม.ล. จันทรจุฑา ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการของบริษัทยอยที่สําคัญสองบริษัทฯ ไดแก บริษัท เมอรเมด มาริไทม
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
ดร. พิชิต นิธิวาสิน เปนนักธุรกิจที่มีประสบการณมากมาย และเปนผูที่มีความสามารถในเชิงบริหารและมี
วิสัยทัศนกวางไกล ปจจุบัน ดร. พิชิต นิธิวาสิน ยังดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ
และเปนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ดวย ดร. พิชิตไดนําประสบการณและความรูอันหลากหลายในแงมุม
ของธุรกิจเกี่ยวกับถานหินและโรงไฟฟาใหคณะกรรมการบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่ ดร. พิชิตดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทฯ ทานไดแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการกํากับดูแลบริษัทฯ อยางมากมาย จึงสมควรไดรับการเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เปนผูมีความรูและความสามารถในดานการเงิน การธนาคารและมีประสบการณในดานการ
ตรวจสอบภายใน และเคยดํารงตําแหนงเปน ผูจัดการสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย นอกจากนี้ นายศักดิ์
เอื้อชูเกียรติ ยังมีประสบการณการทํางานทางดานการธนาคาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินระหวางประเทศ ใน
ระหวางที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญในธนาคาร เอเชีย จํากัด (มหาชน) อีกดวย นายศักดิ์ เปนผูที่
อุทิศเวลาและประสบการณใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา นอกจากนี้ ยังเปนกรรมการชุดยอยตางๆ ของ
บริษัทฯ อาทิ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และเมื่อเร็วๆ นี้ นายศักดิ์ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบแทนนายอัศวิน คงสิริ ดังนั้น นายศักดิ์ จึงสมควรไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง
นายออรัล ดับบลิว ดอว เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหารของ Asia Pacific
Commodities ของ JP Morgan นายออรัลเปนผูที่ดูแลเกี่ยวกับสวนงานธุรกิจโภคภัณฑ (commodities) ทั้งหมดของ JP
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Morgan ในภูมิภาค โดยมีฐานอยูที่ประเทศสิงคโปร ประสบการณของนายออรัล รวมถึง การเปนผูนําในสวนงานการเงิน
ของบริษัทเกี่ยวกับปโตรเคมิคัลในเอเชียแหงหนึ่ง
และเปนวิทยากรเกี่ยวกับแผนงานกลยุทธและการเงินของบริษัท
(corporate finance and strategic planning) ดังนั้น ประสบการณของนายออรัล จึงเปนประโยชนกับบริษัทฯ
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย
ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ประชุมผูถือหุนใหญสามัญประจําปครั้งที่ 1/2554 คือ
-

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ดร. พิชิต นิธิวาสิน
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

และเสนอใหเลือกตั้งนายออรัล ดับบลิว ดอว ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต โดย
ใหมีผลนับตั้งแตวันที่ประชุมผูถือหุนใหญสามัญประจําปครั้งที่ 1/2554
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควร
เลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอขางตนเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้งนายออรัล ดับบลิว
ดอว ดํารงตําแหนงกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน การเปนกรรมการ
ในบริษทั อื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย

และการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ

ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเปนไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ
จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
กรรมการชุดยอย และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2554 เปนตนไป
จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอย และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 โดยแยกพิจารณาและอนุมัติดังนี้
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6.1 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ
6.2 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยเดินทางใหกับกรรมการที่เปนชาวตางชาติ
6.3 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง
สวนการจายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ของ
กรรมการไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไว
ในกรณีที่ผูถือหุนพิจารณาวา ยังไมควรแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามที่
เสนอ บริษัทฯ จะใชนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 สําหรับนโยบายคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยในปจจุบันและสิ่งที่เสนอเพื่อใหผูถือหุนพิจารณา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และกําหนดคาตรวจสอบ
บัญชี
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 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 2554 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 3,160,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีประจําปและราย
ไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจําป 2554 ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับรอบปบัญชีที่ผานมา
ความเห็นคณะกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ
3. นางณฐพร พันธุอุดม

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
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โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวน 3,160,000 บาท ตามเอกสารแนบ 5
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติใหมีหุนสวนใหมใน บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด (“ITA”) โดยบริษัทฯ จะ
ขายหุนรอยละ 51 ที่ถืออยูใน ITA ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics
(Thailand) Limited
ขอเท็จจริงและเหตุผล
จากการที่โอกาสในการเติบโตของธุรกิจตัวแทนเรือในประเทศไทยมีจํากัด และจากการศึกษาและปรึกษากับที่
ปรึกษาของบริษัทฯ แลว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัท ITA ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9
ควรจะไดรับโอกาสในการขยายธุรกิจตัวแทนเรือออกไปโดยการรับขอเสนอการรวมลงทุนจากกลุมบริษัท Naxco ซึ่งในการ
นี้ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Shipping and Logistics (Thailand) Limited จะกลายเปนหุนสวนเชิงกลยุทธของ ITA โดยจะ
ถือหุนรวมกันจํานวน 255,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 51 ของทุนชําระแลวของ ITA โดยจะซื้อหุนของ ITA จากบริษัทฯ
หลังจากบริษัทฯ ขายหุนรอยละ 51 ไปใหกลุมบริษัท Naxco แลว บริษัทฯ จะยังคงถือหุนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ
ITA ตอไป
เปนบริษัทที่มีบริษัทยอยอยูมากกวา 22 บริษัททั่วโลก มีกลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต
คณะกรรมการ บริษัทฯ เชื่อวา Naxco มีเครือขายที่เปนเลิศที่จะสามารถเติมเต็มฐานลูกคาที่มีอยูของ ITA และจะทําให ITA
สามารถขยายบทบาทในฐานะผูใหบริการที่มีบริการครบวงจรและเปนผูใหบริการทางดานโลจิสติคส ไมเพียงแตในประเทศ
ไทยเทานั้น แตจะรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย นอกจากนี้ การเขามาถือหุนของกลุมบริษัท Naxco จะทํา
ใหบริษัทฯ สามารถไปดูแลธุรกิจหลักมากขึ้นเพื่อผลกําไรสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอมูลเกี่ยวกับ
Naxco และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรายการนี้มีรายละเอียดในเอกสารแนบ 6
Naxco S.A.S (“Naxco”)

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

-7-

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
จากการที่เศรษฐกิจทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น และจากการประเมินและปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินอยางมาก
แลว บริษัทฯ จึงไดพิจารณาที่จะดําเนินการตามแผนระดมเงินทุน ซึ่งไมเพียงแตจะเปนการเพิ่มความสามารถในการขยาย
ธุรกิจที่มีอยูในปจจุบันและชําระคืนหนี้บางสวนที่มีอยู
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนี้จากหุนกูแปลงสภาพสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐอเมริกาที่ออกในป 2550 เทานั้น แตยังสามารถทําใหฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกรงขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเสนอใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขาย (ก) หุนกูแปลงสภาพในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือ
สกุลเงินอื่น) โดยเสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศ โดยอาจเปนการเสนอขายภายในประเทศ
หรือตางประเทศตามเงื่อนไขที่จะแสดงไวขางลางนี้ และ (ข) หุนสามัญที่ออกใหมเพื่อเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (private
placement) ทั้งนี้รายละเอียดของหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อขายใหบุคคลในวงจํากัดดังกลาว จะไดนําเสนอเพื่อใหผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติในวาระถัดๆ ไป
ประเภท

: หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี

การเสนอขาย

: เสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศโดยอาจเปนการเสนอ
ขายภายในประเทศหรือตางประเทศ

วงเงินหุนกูที่เสนอขาย

: ไมเกิน 140 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทาเปนเงินสกุลอื่น)

อายุ

: ไมเกิน 5 ป นับแตวนั ที่ออกหุนกูแปลงสภาพ

วันสิ้นสุดการใชสิทธิ
แปลงสภาพ

: วันครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ

ระยะเวลาการใชสิทธิ
แปลงสภาพ

: วันทําการใดๆ ภายหลัง 40 วันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ ตลอดอายุของหุนกู
แปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ

: คํานวณจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในชวงระยะเวลากอนวันกําหนดราคาเสนอขาย บวกสวนเพิ่ม (Premium)
ซึ่งราคาแปลงสภาพนั้นจะไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 15 วัน
ทําการติดตอกัน กอนวันเสนอขาย

การไถถอนหุนกูกอน
กําหนด

: หุนกูแปลงสภาพนี้อาจมีการไถถอน กอนครบกําหนด

การชําระราคาคาหุนกู

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

สิทธิในการไถถอนหุน
กูโดยชําระเปนเงินสด
หรือหุน

: ณ วันครบกําหนดไถถอนหุนกู บริษัทฯ อาจเลือกที่จะไถถอนหุนกูเปนเงินสดทั้งจํานวน
หรือ ออกเปนหุนสามัญใหมทั้งจํานวนใหแกผูถือหุนกู (แทนการชําระเปนเงินสด) หรือ
โดยการชําระเปนเงินสดบางสวนและหุนสามัญใหมบางสวน
-8-

เหตุใหตองออกหุนใหม : เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 17 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
16/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
เพื่อรองรับการ
ขายหุนกูท ี่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ
เปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิแปลงสภาพ
ผลกระทบตอผูถือหุน
ของบริษัทฯ หากมีการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ
ครบถวนตามหุนกู
แปลงสภาพ

: กรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญที่สํารองไวทั้งจํานวน
บริษัทฯ คาดวา
 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) จะไมเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเปน
อัตราที่นอยมากเนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่กําหนดจะสูงกวาราคาตลาดปจจุบัน ณ
เวลาที่ออกหุนกูแปลงสภาพ
 ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม และสวนแบงกําไร (control
dilution) จะลดลงไมเกินกวารอยละ 21 เมื่อคํานวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณไว
เบื้องตน

ต ล า ด ร อ ง ข อ ง หุ น กู : บริ ษั ท ฯ จะนํ า หุ น กู แ ปลงสภาพไปจดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาด
แปลงสภาพ
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร
การนํ า เงิ น ที่ ไ ด รั บ จาก : เพื่อนําไปชําระคืนหนี้หุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน และ เพื่อใชเปน
การเสนอขายไปใช
เงินทุนระยะกลางในการขยายกิจการของบริษัทฯ
เนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ทั้งในเรื่อง ราคาหุนสามัญ
ของบริษัทฯ, ความผันผวนทางเศรษฐกิจ, ดัชนีราคาหุนและหลักทรัพยอื่นๆ รวมถึงสภาพตลาดของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งเปน
สาเหตุใหเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนได
จึงขออนุมัติใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย (ก) มีอํานาจในการแกไข
รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุนกูแปลงสภาพขางตน รวมทั้งมีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพไดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และไมขัดตอกฏหมาย และ (ข)
ใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ อันจําเปนตอการออกและเสนอขายหุนกู
แปลงสภาพภายในนามของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวและเห็นวาสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน
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วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ
บริษัทฯ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัดจะตองตัดหุนจดทะเบียน
ที่ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุน ยกเวนหุนของบริษัทที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ
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 ประกอบดวยหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใช
สิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายเมื่อป พ.ศ. 2550 และหุนที่สํารองไวเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (private placement) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนั้น
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยการตัดหุนจดทะเบียน
จํานวน (ก) 100,000,000 หุน เปนหุนจดทะเบียนแตยังมิไดนําออกจําหนายที่บริษัทฯ ไดสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อป พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ มีการซื้อคืนและยกเลิก
รวมทั้งมีการไถถอนคืนแลวบางสวน และ (ข) 50,000,000 หุน เปนหุนจดทะเบียน แตยังมิไดนําออกจําหนาย ซึ่งบริษัทฯ ได
สํารองไวลวงหนา เพื่อรองรับการเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (private placement) ทั้งนี้ เปนการลดทุนกอนที่บริษัทฯ จะ
ทําการเพิ่มทุนใหมตามแผนการเพิ่มทุนที่ไดเสนอขางตน นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาและอนุมัติการ การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน เปนดังนี้
ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาที่ตราไวหุนละ

783,004,413 บาท
783,004,413 หุน
1 บาท

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ
บริษัทฯ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนการระดมเงินทุนของบริษัทฯ ดังที่กลาวไวในวาระที่ 9 บริษัทฯ จึงตองเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004,413 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,018,004,413
บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 235,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท การจัดสรรหุนสามัญที่ออกใหมนี้จะ
เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 12 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ตามเอกสารแนบ 7
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบงออกเปน
มูลคาที่ตราไวหุนละ

1,018,004,413
1,018,004,413
1

บาท
หุน
บาท

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม
ขอเท็จจริงและเหตุผล
จากการเสนอแผนการระดมเงินทุนตามที่ไดกลาวไวกอนหนานี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหบริษัทฯ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 235,000,000 หุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
12.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 185,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลง
สภาพของหุนกูแปลงสภาพตามที่จะไดรับอนุมัติในมติที่ 9
ในกรณีที่จํานวนหุนที่สํารองไวมีจํานวนเกินกวาจํานวนหุนที่ตองใชรองรับหุนกูแปลงสภาพ ไมวาจะดวย
เหตุผลใด บริษัทฯ อาจทําการเสนอขายหุนเพิ่มทุนสวนที่เกินดังกลาว โดยอาจจะเปนการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลาย
คราวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
โดยกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เปนผูมีอํานาจ
พิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด และเงื่อนไข
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนสวนเกิน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้
12.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียว
หรือหลายคราวใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)
โดยกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
เปนผูมีอํานาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามกฏระเบียบที่
เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอ
ขายในครั้งนี้
การเสนอขายหุนที่ออกใหม และเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวขางตน ในลักษณะการเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัดนั้น ไมควรเสนอขายหุนในราคาที่ต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การ
- 11 -

ขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งไมควรเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนใหแกนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ตามที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) หรือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) หรือ กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 235,000,000 หุน ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตน
วาระที่ 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) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
แรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปนเจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและ
การเติบโตของเมอรเมด อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูงใจใหพนักงานทํางานกับเมอรเมดตอไปในระยะยาว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
และอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
จํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาดวยนี้
วาระที่ 14 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี)
บริษัทฯ กําหนดใหวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เปนวันใหสิทธิผูถือหุน (Record Date) เขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนการในประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553
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บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานเขารวมการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม)
ในวันและเวลาดังกลาว ทั้งนี้ ผูถือหุนซึ่งประสงคจะมอบฉันทะจะตองใชหนังสือมอบฉันทะฉบับใหมที่แนบมานี้เทานั้น
และเพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และโปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อ
ผูถือหุนไวและมีบารโคดกํากับ พรอมหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมมาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย

หนังสือเชิญประชุมนี้ออก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
โดยมติของคณะกรรมการ

นายอัศวิน คงสิริ
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ หากผูถือหุนไมสะดวกมาเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ
ลวงหนาอยางนอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้
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มาที่บริษัทฯ

