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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2552
เวลาและสถานที่

:

กรรมการที่เขารวมประชุม

:

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 14.20 น. ณ หองเดอะอโนมา แกรนด
โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ประเทศไทย
1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
3. นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน
5. นายบียอรน ออสตรอม
6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
7. ดร. ศิริ การเจริญดี

8.
9.
10.
11.
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม :

นางโจอี้ ฮอรน
นางปรารถนา มงคลกุล
นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย
นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. น.ส. รุจิระ พานิชกิจ
3. น.ส. ภัทราดี โชติธรรมนาวี

ผูบริหารที่เขาประชุม

:

1. นางสาวนุช กัลยาวงศา

- 11 -

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน/กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน/กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหา/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูเขารวมประชุมอื่นๆ

:

1. นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค
2. นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

กิจการเบื้องตน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน
แอนด โอเวอรี่ ประเทศไทย (จํากัด)
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน
แอนด โอเวอรี่ ประเทศไทย (จํากัด)

:

ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และเลขานุการบริษัทฯ ไดแจงให
ที่ประชุมทราบวามีกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 11 คน จากทั้งหมด 11 คน เขารวมประชุม และมีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 807 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 218,032,742 หุน คิดเปนรอยละ 33.87 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 643,684,422 หุน) ครบ
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อทําหนาที่ชี้แจงขอกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ
วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนน ประธานจึงกลาวเปดประชุมสามัญประจําป
ของผูถือหุน และไดมอบหมายใหนางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เปนผูกลาวนําเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้
ทั้งนี้กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระการประชุม
ใหผูถือหุนทราบ ดังนี้
1.

2

3.

4.
5.

ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม แตละคนจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลใน
แตละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ กรณีที่
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดงความเห็น ใหยกมือขึ้นและแจงชื่อและนามสกุล
และในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงชื่อผูถือหุนที่รับมอบฉันทะมาใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง
ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ยกเวนวาระที่ 4 ซึ่งเปนวาระเสนอใหที่
ประชุมรับทราบ
ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับแจกจากเจาหนาที่กอนการเขารวม
ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น ยกเวนวาระที่
9 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกคนไมวาจะเห็นดวย
หรือไมเห็นดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับคะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระ
ถัดไป
ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
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ได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของแตละคนวา อนุมัติ หรือ
ไมอนุมัติ หรือ งดออกเสียง เทานั้น
6.

7.

สําหรับคัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือ
แบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ จํานวน
คะแนนเสียงที่ไมอนุมัติ และจํานวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออก
จากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยใน
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวา
ที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท

ภายหลังการแจงวิธีการออกเสียง ประธานไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31
มกราคม พ.ศ. 2551 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
212,780,042
0
5,276,200
218,056,242
97.58%
0.00%
2.42%
100.00%
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จํานวน 5 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 23,500 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 812 ราย นับจํานวนหุนได
รวมทั้งสิ้น 218,056,242 หุน คิดเปนรอยละ 33.88 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2551 และรับรองรายงานประจําป 2551

ประธานไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปไปใหแกผูถือ
หุนทุกรายแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานดังกลาว และมอบหมายให ม.ล. จันทรจุฑา
จันทรทัต กรรมการผูจัดการ กลาวถึงผลการดําเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปใหผูถือหุนรับทราบ
กรรมการผูจัดการไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในป 2551 นับวาเปนปที่บริษัทฯ ทําสถิติสูงสุดในเรื่องรายได
และกําไรสุทธิ โดยธุรกิจหลักๆ ของบริษัทฯ ทั้ง 3 กลุมธุรกิจ มีการเติบโตอยางตอเนื่อง เชน อัตราคาระวางเฉลี่ยของกอง
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เรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเพิ่มขึ้นรอยละ 64.2 เปน 25,303 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน จํานวนวันเดินเรือของเรือบรรทุก
สินคาแหงเทกองเพิ่มขึ้นรอยละ 17.3 ถึง 22,987 วัน ซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งเรือที่บริษัทฯ เปนเจาของ และเรือที่เชามาเสริมกอง
เรือ ปริมาณขนสงสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 29.1 และมีการอัตราใชประโยชนของกองเรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.6 เมอรเมดซึ่งเปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจบริการนอกชายฝงมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 79.6
ในปที่ผานมาบริษัทฯ เนนหนักในเรื่องคุณภาพของการดําเนินงาน บริษัทฯ มีการสั่งตอเรือใหมหลายประเภท
ทั้งเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 5 ลํา เรือขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ 1 ลํา และเรือสนับสนุนวิศวกรรมโยธาใตน้ําอีก 2
ลํา เรือที่บริษัทฯ สั่งตอใหมทั้งหมดมีเงินทุนรองรับ ไมวาจะเปนเงินทุนจากบริษัทฯ หรือเงินกู บริษัทฯ มีสัญญารับขนสง
สินคาแบบระยะกลางมากขึ้น รวมทั้งสัญญารับขนสงสินคาลวงหนาของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเปนจํานวน 3,296 วัน
ในรอบปบัญชี 2552 เรือขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติที่กําลังสราง ก็ไดรับสัญญาวาจางแลว 5 ป เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการเขาถือหุนโดยตรงใน PT Perusahaan Pelayaran Equinox รอยละ 49 และเขาลงทุน
โดยออมในบริษัท อัลลายด มารีน แอนด อิควิปเมนท เอสดีเอ็น บีเอชดี รอยละ 22.5 และ บริษัทซีสเคป เซอรเวย พีทีอี
ลิมิเต็ด รอยละ 80 ผานบริษัท เมอรเมด เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริการนอกชายฝง
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2551 เปนชวงเวลาที่ดัชนีคาระวางเรือบอลติคขึ้นไปแตะระดับสูงสุดถึง 2 ครั้ง
คือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 ดัชนีคาระวางเรือบอลติคสูงสุดรอบแรกอยูที่ 11,039 จุด แลวถัดมาคือวันที่ 20 พฤษภาคม
2551 ดัชนีคาระวางเรือบอลติคสูงสุดอีกรอบอยูที่ 11,793 จุด ดังนั้น ปที่แลวเปนชวงที่ตลาดดีที่สุดที่เคยมีมาในประวัติธุรกิจ
เดินเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง แตตรงกันขามจะเห็นวาหลังจากโอลิมปกที่ปกกิ่งเกิดขึ้นแลวเศรษฐกิจทั่วโลกก็เริ่มถดถอย
อยางรุนแรง ทําใหดัชนีคาระวางเรือบอลติคลดลงมากจนถึงจุดต่ําสุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ที่ระดับ 663 จุด แลวก็ดีด
กลับขึ้นใหมอีกครั้ง
สวนธุรกิจบริการนอกชายฝง ซึ่งดําเนินการโดยเมอรเมด มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ในเรื่องสํารวจและผลิตน้ํามัน
การลงทุนในเชิงสํารวจและผลิตขยายตัวอยางรวดเร็วในรอบ 3 ปที่ผานมา ป 2551 อยูที่ประมาณ 350,000 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา เชนเดียวกับราคาน้ํามันเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนถึงประมาณกลางปที่ผานมา หลังจากนั้นแลวราคา
น้ํามันก็เริ่มลดต่ําลงมา เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัวลง
ดังนั้น จะเห็นไดวามีการขยายตัวทั้งรายไดและกําไรทั้ง 3 กลุมธุรกิจหลักๆ และถาดูจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคา
แหงเทกอง รายไดขยายเพิ่มขึ้นรอยละ 70 กําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 87 เมื่อเทียบกับป 2550 ธุรกิจบริการนอกชายฝงมีรายไดขยาย
เพิ่มขึ้นรอยละ 32 กําไรสุทธิขยายตัวรอยละ 80 เพราะอัตราคาเชาเรือในธุรกิจสูงขึ้นมาก สวนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ
คือ บริษัทเล็กๆ เชน บริษัทตัวแทนเรือ บริษัทขนถายสินคา บริษัทนายหนา รวมทั้งกลุมรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 37 กําไร
เพิ่มขึ้นรอยละ 83 จะเห็นไดวาธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง มีสวนแบงกําไรสุทธิใหแกบริษัทฯ ประมาณรอยละ 91
ของกําไรของกลุม ธุรกิจบริการนอกชายฝงประมาณรอยละ 6 และธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือของบริษัทฯ
ประมาณรอยละ 3
เมื่อเทียบกับรอบปบัญชีที่ผานมา ถาดูจากรายงานประจําปรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 65.97 โดยรายไดรวมคิดเปน
เงิน 35,382.47 ลานบาท ดอกเบี้ยจายลดลงรอยละ 19.50 จาก 665.47 ลานบาท เปน 535.68 ลานบาท เพราะบริษัทฯ ลดหนี้
ไปเรื่อยๆ กําไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 76.87 จาก 4,961.95 ลานบาท เปน 8,776.44 ลานบาท ในปที่ผานมา เงินสด
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เพิ่มขึ้นจาก 4,045.76 ลานบาท เปน 11,990.56 ลานบาท สวนสินทรัพยตางๆ เชน เรือเดินทะเลและอุปกรณสุทธิลดลงจาก
14,933.14 ลานบาท เปน 13,631.94 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดขยายสินทรัพยเพิ่มเติมในปที่ผานมา แมวาบริษัทฯ มี
การสั่งตอเรือใหมแตก็ไมไดมอบเรือในปที่ผานมา
บริษัทฯ ไดพยายามบริหารการเงินของบริษัทฯ อยางระมัดระวังใหมากที่สุด เนื่องจากตอนนี้ธุรกิจเริ่มชะลอตัว
พอสมควร ทรัพยสินทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดสั่งตอใหม บริษัทฯ เตรียมเงินไวพรอมหมดแลว รวมถึงวงเงินกู เพราะฉะนั้น
บริษัทฯ จะไมสะดุดปญหาทางการเงินในการสรางเรือใหมๆ ทั้งจากที่บริษัทฯ ไดสั่งเอาไวและที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
ปงบประมาณ บริษัทฯ เอาเงินสดอีกสวนหนึ่งไปซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ ที่ราคานอยกวาราคาตอนที่ออก
หลักทรัพย ซึ่ง ณ เวลานี้บริษัทฯ ซื้อคืนไปแลว 39 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา จากเงินตนของหุนกูแปลงสภาพ 169.80 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา เทากับลดหนี้ไปไดระดับหนึ่ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ยอดหนี้สินสุทธิตอทุนสุทธิคือ (0.16) ที่ติดลบแปลวาบริษัทฯ มีเงินสดเกินกวาหนี้ของ
บริษัทฯ ที่จะตองชําระ
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ผูถือหุน
: ขอสอบถามเกี่ยวกับการสั่งตอเรือใหมซึ่งระบุวามี 5 ลํา แตในการประชุมสามัญประจําป
(นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ) เมื่อปที่แลวเขาใจวามีการสั่งตอเรือใหม 4 ลํา จาก PT PAL Indonesia (Persero) ดังนั้น
เรือที่สั่งตอใหมทั้งหมดจะตองเปน 9 ลํา ถูกตองหรือไม
และอยากทราบวาเรือที่สั่งตอใหมนี้สัญญาการขนสงสินคาลวงหนามารองรับมากนอยแค
ไหน
กรรมการผูจัดการ

:

ผูถือหุนอนุมัติใหสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 ลํา แตอูตอเรือ PT PAL Indonesia (Persero)
ตอนนี้มีปญหาทางการเงินอยู อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมไดวางเงินมัดจําใดๆ กับ PT
PAL Indonesia (Persero) ณ เวลานี้ เนื่องจากทาง PT PAL Indonesia (Persero) ยังไมมี
สภาพคลองพอที่จะดําเนินการสรางเรือใหบริษัทฯ
ในสวน 5 ลําแรกที่สั่งไวแลว ยังไมมีสัญญารับขนสงสินคาลวงหนา วัตถุประสงคหลักที่
สั่งตอเรือใหมเพื่อจะมาทดแทนเรือลําเกา เนื่องจากบริษัทฯ มีกองเรือที่มีอายุมากขึ้น และ
ณ เวลานี้เรือเหลานี้ก็ไมมีสัญญาระยะยาวเนื่องจากจะตองนํามาใชเดินเรือประจําเสนทาง
หรือตามทางเสนทางปกติของบริษัทฯ อยูแลว

ผูถือหุน
: ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุนกูแปลงสภาพกอนกําหนด เพราะเขาใจวาซื้อได
(นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ) ต่ํากวาราคาตอนทีอ่ อกหุนกูแปลงสภาพ และอยากทราบราคาแปลงสภาพของหุนกูแปลง
สภาพ ณ ปจจุบัน นอกจากนี้ อยากทราบวา เหตุใดบริษัทฯ จึงซื้อหุนกูแปลงสภาพคืน
กอนกําหนด หากบริษัทฯ จะตองการประหยัดดอกเบี้ยจาย โดยการซื้อหุนกูแปลงสภาพ
คืน ทําไมจึงไมซื้อคืนทั้งหมด
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กรรมการผูจัดการ

:

เมื่อปลายปที่แลว การเกิดวิกฤตทางการเงินกอใหเกิดโอกาสที่ทําใหบริษัทฯ สามารถซื้อ
คืนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 39 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยทยอยซื้อหลายครั้งดวย
สวนลดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทําใหบริษัทฯ ลดหนี้ไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง ณ เวลานั้น หุนกู
แปลงสภาพจะแปลงเปนหุนสามัญโดยใชราคาแปลงสภาพ 57.94 บาทตอหุน และ
เนื่องจากการที่หุนกูแปลงสภาพจะครบกําหนดไถถอนไดในป 2553 - 2555 ดังนั้น การ
ซื้อหุนคืนในครั้งนี้ จะทําใหบริษัทฯ ใชเงินในการไถถอนหุนกูแปลงสภาพนอยลงในชวง
ดังกลาวในอนาคต

ผูถือหุน
:
(นายเกษม จันทจรูญพงษ)

จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงวาเมอรเมดมีรายไดเพิ่มขึ้น อยากถามวาคณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดคาดวารายไดของเมอรเมดจะมีรายไดเปนสัดสวนเทาใดเมื่อเทียบกับ
ธุรกิจเดินเรือ
จากรายงานประจําป
บริษัทฯ
เขียนวากําลังจะกระจายความเสี่ยงโดยใหมีธรุ กิจ
หลากหลายขึ้น ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
อยากทราบวา infrastructure นั้นคืออะไร
เรื่องดัชนีคาระวางเรือบอลติคจะสามารถหาขอมูลไดจากเว็บไซตไหน

กรรมการผูจัดการ

:

บริษัทฯ ไมไดกําหนดเปาหมายที่แนนอนตายตัววารายไดของเมอรเมดจะตองเพิ่มขึ้นเปน
รอยละเทาใดของรายไดรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือหุนในเมอรเมดอยูประมาณรอยละ
57 ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร ดังนั้น การดําเนินงานธุรกิจจึง
แยกออกจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณวาเมอรเมดจะขยายเปนเทาตัวภายใน 3 ป
หลังจากเขาในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร เพราะเมอรเมดสามารถนําเงินที่
ไดรับจากการขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป (“IPO”) มาใชในการขยายธุรกิจ เชน
การสั่งเรือขุดเจาะ และซื้อเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา
เรื่องธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางขั้นพื้นฐาน จะตองเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่บริษัทฯ
ดําเนินการอยู แต ณ ขณะนี้ยังไมไดมีธุรกิจใดเกี่ยวกับธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐานที่กําลัง
เจรจาอยู เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา อยางไรก็ตาม มีธุรกิจที่นับวากําลังเติบโต
ไดดี คือ ธุรกิจใหเชาพื้นที่ในคลังสินคา และใหบริการเกี่ยวกับโลจิสติกสแกบริษัทลูกคา
ในประเทศ ทําใหบริษัทฯ คิดจะขยายธุรกิจนี้
สําหรับดัชนีคาระวางเรือบอลติค ดูไดจากเว็บไซตของ Baltic Exchange Limited แต
จะตองสมัครเปนสมาชิกและเสียคาธรรมเนียมจึงจะสามารถดูขอมูลได ฉะนั้นผูถือหุน
รายยอยสามารถสอบถามขอมูลดัชนีคาระวางเรือบอลติค
จากบริษัทนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย จะงายกวาเพราะสวนใหญบริษัทเหลานี้สามารถดูขอมูลดัชนีคาระวางเรือบอล
ติคได
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ผูถือหุน
:
(นายนพดล วัฒนาคงทอง)

ทราบมาวาในปที่ผานมาบริษัทฯ ตองจายคาไถใหโจรสลัด คาใชจายตรงนี้จะเพิ่มขึ้นหรือ
ไม และจะมีผลทําใหคาใชจาย เชน คาประกันภัยเพิ่มขึ้นหรือไม

กรรมการผูจัดการ

:

มีคาใชจายที่ตองจายใหพวกโจรสลัด แตเงินจํานวนนั้นไมไดบันทึกไวในคาใชจายของ
บริษัทฯ เพราะคาใชจายสวนใหญทางบริษัทประกันภัยจะเปนผูจาย สวนที่บริษัทฯ จาย
นั้นจะอยูในงบการเงินหัวขอสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ

ผูถือหุน
:
(นายนพดล วัฒนาคงทอง)

นอกจากที่โซมาเลียแลว ในแถบประเทศอินโดนีเซีย ฟลิปปนส ก็มีโจรสลัดใชหรือไม
บริษัทฯ มีมาตรการปองกันอยางไร

กรรมการผูจัดการ

เวลาบริษัทฯ เดินเรือเขาไปในแถบทะเลที่มีโจรสลัด จะพยายามเดินเรือใหใกลเคียงกับ
เรืออื่นๆ เปนหมู หรือใหใกลชายฝงประเทศมากที่สุด โดยจะรายงานใหกองทัพเรือ
หรือ ยามชายฝงตางๆ ทราบวาเรือของบริษัทฯ แลนอยูตรงพิกัดไหน นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดมีการจัดอบรมเรื่องลูกเรือ และการปองกันตัวเพิ่มมากขึ้น ในสวน
เทคโนโลยีก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อปองกันโจรสลัด

:

ผูถือหุน
:
เสนอใหบริษัทฯ
แกไขรายงานประจําป
ในหัวขอรายงานความรับผิดชอบของ
(พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ) คณะกรรมการตอรายงานทางการเงินโดยใหเติมคําวา “เรียนผูถือหุน” และลงวันที่ใน
รายงานดวย เพื่อใหสอดคลองกับรายงานของผูสอบบัญชีที่เขียนรายงานตอผูถือหุน และ
มีการลงวันที่ไวในหนารายงานจากผูสอบบัญชี นอกจากนี้ ไดแสดงความหวงใย
เกี่ยวกับปญหาของโจรสลัดโซมาเลีย ซึ่งถือไดวาเปนความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางหนึ่ง
ในการดําเนินกิจการ
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2551 และมีมติรับรองรายงานประจําป 2551 ดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
213,011,689
97.58%

ไมเห็นดวย
0
0.00%

งดออกเสียง
5,276,200
2.42%

รวม
218,287,889
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 15 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 231,647 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 827 ราย นับจํานวนหุนได
รวมทั้งสิ้น 218,287,889 หุน คิดเปนรอยละ 33.91 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พรอมทั้งรายงาน
ของผูสอบบัญชี

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.
2551 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปซึ่งไดสงไปใหแกผูถือหุนทุกรายแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 พรอม
ทั้งรายงานผูสอบบัญชี ดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
213,015,689
97.58%

ไมเห็นดวย
0
0.00%

งดออกเสียง
5,276,200
2.42%

รวม
218,291,889
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองอีกจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 4,000 หุน รวมเปนผูถือหุน
มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 828 ราย นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 218,291,889 หุน คิดเปน
รอยละ 33.91 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 42 กําหนดวา คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มี
กําไรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2551 จํานวน 643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 1.50 บาท และไดดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 13
มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบ
“ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง”
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2551

ประธานไดแถลงวางบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของ
บริษัทฯ ปรากฏวา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 8,776,439,970 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอย
กวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิประจําป (ไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง)
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นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43
กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว
ดังนั้น จึงไมตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ สวนการจายเงินปนผลนั้น
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของเงินสดและหุนปนผลในอัตรา 2.35 บาทตอ
หุน ดังนี้
ก) จายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 2.25 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดจายเงิน
ปนผลระหวางกาลไปแลวสําหรับรอบปบัญชีนี้ จํานวน 1.50 บาทตอหุน ดังนั้น คงเหลือเงินปนผลที่จะ
จายใหแกผูถือหุนอีกจํานวน 0.75 บาทตอหุน
ข) หุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือเทากับ 0.10 บาท
ตอหุน จํานวนเศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนปนผลจะจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท
การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 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
กรรมการผูจัดการไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เปนนโยบายของบริษัทฯ ที่จะสํารองเงินสด เพื่อเตรียมพรอมสําหรับธุรกิจที่
มีแนวโนมถดถอยลง ณ เวลานี้บริษัทฯ มีเงินสดอยูมาก แตธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองอาจจะอยูในภาวะซบเซาใน 2
ปขางหนานี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองสํารองเงินสดไว
สภาพธุรกิจของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองในป 2552 นับวาเปนปที่ยากลําบากปหนึ่ง จากการที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงประเทศตางๆ ก็สั่งสินคาที่จะขนสงทางเรือนอยลง ลูกคาหลายรายไมไดรับการสนับสนุนทางการเงินเทาที่ควรไมวาจะ
เปนในรูปแบบ L/C หรือเงินเบิกเกินบัญชี จะทําใหปริมาณขนสงสินคาทั่วโลกลดลง เมื่อเทียบตัวเลขสําหรับไตรมาสแรก
ของปที่แลวกับปนี้ ปริมาณขนสงสินคาลดลงรอยละ 16.72 จาก 3.86 ลานตัน เหลือ 3.22 ลานตัน จํานวนเที่ยวการเดินเรือ
ลดลงจาก 103 เที่ยว เปน 94 เที่ยว และจํานวนวันเดินเรือที่เรือวิ่งเปลาเพิ่มขึ้นจาก 176 วัน เปน 412 วัน เทากับในไตรมาส
แรกของรอบปบัญชีนี้มีเรือวิ่งเปลาเกือบ 5 ลํา เห็นไดวาตัวเลขขนสงลดลงไปมาก
บริษัทฯ คาดการณวาในครึ่งปหลังนี้ถึงป 2553 จะมีโอกาสลงทุนเพิ่มขึ้น จึงเปนสาเหตุหลักที่บริษัทฯ พยายาม
สํารองเงินสด แตบริษัทฯ ก็คํานึงถึงผูถือหุนอยูเสมอ ในปนี้จึงเสนอใหมีการจายเงินสดปนผล 2.25 บาท ตอหุน นอกจากนั้น
ยังมีหุนปนผลอีก โดยทุกๆ 10 หุนเดิมจะไดหุนปนผลใหม 1 หุน
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ในการคํานวณภาษีหัก ณ ที่จายรอยละ 10 ของเงินสดปนผลและหุนปนผล จะคํานวณ ดังนี้
1. เงินสดปนผล 0.75 บาท หักภาษี ณ ที่จายจะเทากับ 0.075 บาทตอหุน
2. หุนปนผล 0.10 บาท หักภาษี ณ ที่จายจะเทากับ 0.01 บาทตอหุน
รวมเปนการหักภาษี ณ ที่จาย 0.085 บาทตอหุน
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
ผูถือหุน
:
(นายพรศักดิ์ ฮอศิริมานนท)
ประธานกรรมการ

ผูถือหุน
(นายพรศักดิ์ ฮอศิริมานนท)

ขอสอบถามเรื่องวัน XD หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 ไป ถาซื้อหุนจะไมไดรับเงิน
ปนผลใชหรือไม
:

:

ที่ปรึกษากฎหมาย
:
(นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ)

ผูถือหุนที่ซื้อหุนของบริษัทฯ ผานกระดานในตลาดหลักทรัพย หลังจากวันที่ 4 กุมภาพันธ
2552 จะไมไดรับเงินปนผล
การจายเงินปนผลและหุนปนผลจะเปนวันเดียวกันใชหรือไม
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดในวันไหน

และหุนปนผลจะเริ่มทํา

จะซื้อขายหุนปนผลไดประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2552 เพราะมีขั้นตอนที่ทางบริษัทฯ
ตองไปจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย และหลังจากนั้นจะตองไปแจง
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํากัด และทางบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํากัด จะ
ประสานงานกับทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ โดยจะใชเวลาประมาณ 3 วันทําการ
ในการจะนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2551 ในรูปของเงินสดและหุนปนผลใน
อัตราหุนละ 2.35 บาท โดยจะจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 2.25 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลวในรอบปบัญชีนี้รวม 1.50 บาทตอหุน ดังนั้น ในสวนที่เหลือจะจายเปนเงินสดปนผลอีก 0.75 บาทตอหุน
และจะจายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือเทากับ 0.10 บาท ตอ
หุน จํานวนเศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนปนผลจะจายเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยใหจายใหแกผูถือหุนที่มีอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 โดยวันดังกลาวคือ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
204,179,889
93.53%

ไมเห็นดวย
8,901,800
4.08%

งดออกเสียง
5,222,000
2.39%

รวม
218,303,689
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 3 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 11,800 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 831 ราย นับจํานวนหุนไดรวม
ทั้งสิ้น 218,303,689 หุน คิดเปนรอยละ 33.91 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
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วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 868,684,422 บาท เปน 818,684,422 บาท และการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
ประธานแถลงวา ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชน
จํากัดจะตองตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุน
ยกเวนหุนของ
บริษัทที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 868,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
868,684,422 หุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 643,684,422 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 643,684,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทฯ มีหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 225,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไวตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนี้
(1)
(2)

จํานวน 175,000,000 หุน จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
ของบริษัทฯ
จํานวน 50,000,000 หุน จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)

ประธานจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัด
หุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 50,000,000 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 868,684,422
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 818,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 818,684,422 หุน มูลคา
หุนที่ตราไวหุนละ 1 บาทและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน เปน ดังนี้
ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

818,684,422

บาท

แบงออกเปน

818,684,422

หุน

1

บาท

818,684,422

หุน

- ไมมี -

หุน

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

(แปดรอยสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองบาท)
(แปดรอยสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองหุน)
(หนึ่งบาท)
(แปดรอยสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองหุน)
(-)

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน
50,000,000 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 868,684,422 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 818,684,422 บาท และ
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่
เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นดวย
212,993,197
97.57%
วาระที่ 7

ไมเห็นดวย
6,000
0.00%

งดออกเสียง
5,304,492
2.43%

รวม
218,303,689
100.00%

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 818,684,422 บาท เปน 933,052,865 บาท และการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
ประธานไดแถลงวา ตามที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะตอง
ดําเนินการเพิ่มทุน เพื่อรองรับสําหรับการจายหุนปนผลดังกลาว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน
ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
อีก
จํานวน 114,368,443 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 114,368,443 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 818,684,422 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 933,052,865 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 933,052,865 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปน ดังนี้

ขอ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน

933,052,865

บาท

แบงออกเปน

933,052,865

หุน

1

บาท

933,052,865

หุน

- ไมมี -

หุน

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

(เการอยสามสิบสามลานหาหมื่นสองพันแปด
รอยหกสิบหาบาท)
(เการอยสามสิบสามลานหาหมื่นสองพันแปด
รอยหกสิบหาบาท)
(หนึ่งบาท)
(เการอยสามสิบสามลานหาหมื่นสองพันแปด
รอยหกสิบหาบาท)
(-)

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 818,684,422 บาท
เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 933,052,865 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
209,827,597
96.12%

ไมเห็นดวย
3,235,500
1.48%

งดออกเสียง
5,240,592
2.40%
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รวม
218,303,689
100.00%

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ประธานไดแถลงวา สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในรูปของหุนสามัญ บริษัทฯ จึงตอง
จัดสรรหุนสามัญ เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และสืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดเคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 และไดรับการอนุมัติยืนยันอีกครั้ง ในการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ใหบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได แตตามกฎหมายหากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนเพื่อจาย
หุนปนผลใหแกผูถือหุน บริษัทฯ จะตองลดจํานวนหุน 50,000,000 หุน ซึ่งไดสํารองไวดังกลาว ดังนั้น
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุน
ปนผลและเพื่อรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคําถามได ดังนี้
ผูถือหุน
(ไมแจงชื่อ)

:

กรรมการผูจัดการ
ผูถือหุน
(ไมแจงชื่อ)

:

:

ขอถามเกี่ยวกับวาหุนที่จะจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน
50,000,000 หุน ที่จะเสนอขายในอนาคต ไมทราบวากําหนดราคาขายอยางไร
คณะกรรมการจะเปนผูกําหนดราคาขาย แตเทาที่ผานมา บริษัทฯ ยังไมเคยไดขายหุนที่
หุนที่สํารองไวสําหรับเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดมาตลอดหลายปที่ผานมา
หากมีการขายหุนใหแกนักลงทุน จะตองมีการกําหนดราคา
กําหนดราคา

ขอทราบหลักการในการ

ที่ปรึกษากฎหมาย
:
การกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด จะเปนไปตามเกณฑที่ ก.ล.ต.
(นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค) กําหนด โดยจะตองเปนราคาที่ไมต่ํากวาราคาตลาดในชวงเวลาที่จะเสนอขายนั้นๆ
ประธานเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 114,368,443
หุน ตามรายละเอียด ดังนี้
8.1 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,368,443 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับสําหรับการจาย
หุนปนผล
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 64,368,443 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับสําหรับการจายหุนปนผลตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
209,791,697
96.10%

ไมเห็นดวย
3,235,500
1.48%

งดออกเสียง
5,276,492
2.42%

รวม
218,303,689
100.00%

8.2 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การ
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ขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจ
พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมใหนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ
กําหนด บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูล เพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใน
คราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาว
ขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
212,621,397
97.40%
วาระที่ 9

ไมเห็นดวย
394,292
0.18%

งดออกเสียง
5,288,000
2.42%

รวม
218,303,689
100.00%

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ บริษัทฯ
ขอ 14 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจาก
ตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ในปนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม
ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 นี้
(1)
(2)
(3)
(4)

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

คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
(1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน
(2) ดร. ศิริ การเจริญดี
(3) นายอัศวิน คงสิริ
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รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนดังนี้
ดร. พิชิต นิธิวาสิน ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2549 ดร. พิชิตเปน
นักธุรกิจที่มีประสบการณมากมาย และดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารในบริษัทตางๆ เปนผูที่มีความสามารถในเชิง
บริหารและมีวิสัยทัศนกวางไกล นอกจากนี้ ยังมีประสบการณในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งเปนธุรกิจที่มีวัฏจักรขึ้นลง
เหมือนธุรกิจเดินเรือ ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงาน และในดานการ
ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ไดวางไวใหบริษัทฯ มีธุรกิจที่มีความ
หลากหลายขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเปนหลัก นอกจากนี้ ปจจุบัน ดร. พิชิต นิธิวาสิน
ยังดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ดวย และตลอดระยะเวลาที่ทานดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ ทานไดแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการกํากับดูแลบริษัทฯ อยางมากมาย จึงสมควรไดรับการ
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
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 ดํารงตําแหนงประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนหลายแหง รวมถึง บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน) บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) แมวา ดร. ศิริ การเจริญดี จะ
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหงแลวก็ตาม ดร. ศิริ การเจริญดี ไดแสดงใหเห็นวา ทานสามารถอุทิศ
เวลาใหกับบริษัทฯได และไดนําประสบการณที่มีอยางกวางขวางเกี่ยวกับธุรกิจทั้งในประเทศและระหวางประเทศมาใชกับ
บริษัทฯ ทานจึงสมควรไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
นายอัศวิน คงสิริ เปนผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานในสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศไทย อาทิ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และปจจุบันยังดํารงตําแหนงสําคัญใน
บริษัทจดทะเบียนหลายแหง อาทิ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แมวานายอัศวิน คงสิริ
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนหลายแหง แตนายอัศวิน คงสิริ มั่นใจวาทานมีเวลาเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานในฐานะ
กรรมการใหกับบริษัทฯ ได คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาหากนายอัศวิน คงสิริ ไดเขามารวมงานในตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ จะทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากประสบการณอันหลากหลายในธุรกิจตางๆ ที่นายอัศวิน คงสิริ
ไดรวมงานมา
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
(1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน
(2) ดร. ศิริ การเจริญดี
และขอเสนอใหเลือกตั้งนายอัศวิน คงสิริ เปนกรรมการใหม แทนนายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น
ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะลดจํานวนลงจาก 11 ทาน เหลือ 10 ทาน ซึ่งเปนไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาในการลดจํานวนกรรมการบริหารลง และเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระเปน 8 ทาน
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คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงคุณคา การสนับสนุนที่ดีและการอุทิศตนที่มีประโยชนอยางมากจากผูบริหารที่
ครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการทั้งสองทาน ซึ่งไดแก นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย และนายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น
ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงไดลงมติ ดังนี้
ก.

รับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระของนายแอนดรูว จอหน แอรี่ย และนายอันสเนอรส
ซูเดอรเกร็น

ข.

อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ดร.
พิชิต นิธิวาสิน และดร. ศิริ การเจริญดี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผูถือหุนได
ลงคะแนนเสียง ดังนี้
-

ดร. พิชิต นิธิวาสิน
เห็นดวย
213,079,389
97.60%

-

งดออกเสียง
5,245,900
2.40%

รวม
218,327,689
100.00%

ไมเห็นดวย
10,043,600
4.60%

งดออกเสียง
5,248,900
2.40%

รวม
218,327,689
100.00%

ดร. ศิริ การเจริญดี
เห็นดวย
203,035,189
93.00%

ข.

ไมเห็นดวย
2,400
0.00%

อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการการเลือกตั้ง
นายอัศวิน คงสิริ เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการแทนนายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น ซึ่งผูถือหุนได
ลงคะแนนเสียง ดังนี้
-

นายอัศวิน คงสิริ
เห็นดวย
203,492,989
93.21%

ไมเห็นดวย
9,588,800
4.39%

งดออกเสียง
5,245,900
2.40%

รวม
218,327,689
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 24,000 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 833 ราย นับจํานวนหุนไดรวม
ทั้งสิ้น 218,327,689 หุน คิดเปนรอยละ 33.92 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
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วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และเปนไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2552 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปน
อยางอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
คาตอบแทนกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551)
ก) คณะกรรมการบริษัทฯ
(กรรมการที่มิใชเปน ก) คณะกรรมการบริษัทฯ
(กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร)
กรรมการบริหาร)
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือน
แตจะไมไดรับคาตอบแทนใน
รูปแบบอื่นๆ เชน โบนัส หุน และเบี้ยประชุม

ข)

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จะไดรับคาตอบแทนราย
เดือนในอัตราเดียวกับคาตอบแทนที่กําหนดในปปฏิทิน
2551
กรรมการจะไดรับเบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน
45,000 บาทตอครั้ง ประธานกรรมการจะไดรับเบี้ย
ประชุมเปนเงินจํานวน 54,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20
เทา ของกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารคนอื่นๆ)
กรรมการตรวจสอบ

ข)

กรรมการตรวจสอบ

ค)

ประธานกรรมการตรวจสอบ จะไดรับเบี้ยประชุม
48,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของเบี้ย
ประชุมของกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ) ขณะที่
กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุม
จากการเขารวมประชุม 40,000 บาทตอครั้ง
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา ค)

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธาน
กรรมการสรรหาจะไดรับเบี้ยประชุม 18,000 บาทตอ
ครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) และกรรมการกําหนด
คาตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ย
ประชุมจากการเขารวมประชุม 15,000 บาทตอครั้ง

ง)

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และ
ประธานกรรมการสรรหา
จะไดรับเบี้ยประชุม
12,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาคนอื่นๆ)
ขณะที่กรรมการกําหนดคา ตอบแทน และ
กรรมการสรรหาคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุมจาก
การเขารวมประชุม 10,000 บาทตอครั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร)
ง)
กรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทน
รายเดือนหรือคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ

ไมเปลี่ยนแปลง
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อัตราเดิมไมเปลี่ยนแปลง

กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร)

คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
คาตอบแทนกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551)
จ) จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของ จ) จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของเงิน
เงินรางวัลประจําป (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการ
รางวัลประจําป (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจาย
จายผลตอบแทนแกกรรมการ
และผูถือหุนให
ผลตอบแทนแกกรรมการใหสอดคลองกับผูถือหุน โดย
สอดคลองกัน โดยจะจายคาตอบแทนกรรมการใน
จะจายคาตอบแทนกรรมการ
ในรูปของเงินรางวัล
รูปของเงินรางวัลประจําป เมื่อกําไรสุทธิประจําป
ประจําป เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือ
ของงบการเงินรวม (ไมรวมผลกําไรหรือขาดทุน
หุน *(parent shareholders funds) เกินรอยละ 15 โดย
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จะไดรับเงินรางวัล
ลานบาท กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะไดรับเงิน
ประจําปในอัตรารอยละ 0.50 ของกําไรสุทธิของงบ
รางวัลประจําปในอัตรารอยละ 0.35 ของกําไรสวน
การเงินรวมสวนที่เกินกวารอยละ15 ของผลตอบแทน
ที่เกิน 2,000 ลานบาท และจะนํามาจัดสรรใหแก
เงินลงทุนของผูถือหุน
และจะนํามาจัดสรรใหแก
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทาๆ กัน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเทาๆ กัน
หมายเหตุ:

* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก

กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม
บริษัทฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้จะขอแบงออกเปน 3 หัวขอยอย คือ วาระที่ 10.1 เพื่ออนุมัติการ
จายคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งเปนยอดเทาเดิมกับปที่แลว และวาระที่ 10.2 เปนการอนุมัติ
คาตอบแทนในสวนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
กรรมการสรรหา โดยบริษัทฯ จะจายเบี้ยประชุมเพิ่มจากคาตอบแทนรายเดือนใหกับคณะกรรมการ สวนคณะกรรมการชุด
ยอยของบริษัทฯ จะไดรับเบี้ยประชุมตามอัตราที่เสนอ ในวาระที่ 10.3 เปนเรื่องการพิจารณาอนุมัติแกไขนโยบายการจาย
คาตอบแทนในรูปของเงินรางวัลประจําป โดยบริษัทฯ จะจายใหตอเมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุนเกิน
รอยละ 15 โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะไดรับในอัตรารอยละ 0.5 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมสวนที่เกินกวา
รอยละ 15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถือหุน โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารแตละทานจะไดรับในอัตราเทาๆ กัน ทั้งนี้
การเสนอคาตอบแทนกรรมการดังที่ไดกลาวมาขางตน
ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของ
บริษัทฯ
กรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการ ไมวาจะเปนคาตอบแทนราย
เดือน เบี้ยประชุม หรือโบนัสก็ตาม
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทน
กรรมการตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
และใหมีผลตั้งแตปปฏิทิน พ.ศ. 2552 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดังนี้
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10.1 อนุมัติการจายคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
212,238,497
97.21%

ไมเห็นดวย
777,492
0.36%

งดออกเสียง
5,311,700
2.43%

รวม
218,327,689
100.00%

10.2 อนุมัติการจายคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
209,383,597
95.90%

ไมเห็นดวย
3,627,092
1.66%

งดออกเสียง
5,317,000
2.44%

รวม
218,327,689
100.00%

10.3 อนุมัติการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
209,379,397
95.90%
วาระที่ 11

ไมเห็นดวย
3,621,992
1.66%

งดออกเสียง
5,326,300
2.44%

รวม
218,327,689
100.00%

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีประจําป

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ
บัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 37 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย และไดพิจารณา
คาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ
3. นางณฐพร พันธุอุดม

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
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โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี
จํานวนไมเกิน 2,965,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2552 ซึ่ง
เทากับปกอน
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3445 นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3430 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30
กันยายน พ.ศ. 2552 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวน 2,965,000 บาท เปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมประจําไตรมาส และคาตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจําป ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
213,055,910
97.59%
วาระที่ 12

ไมเห็นดวย
21,979
0.01%

งดออกเสียง
5,249,800
2.40%

รวม
218,327,689
100.00%

พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน
3,000,000 หนวยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme)

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 3,000,000 หนวย โดยไมมีคาตอบแทน ใหแก
พนักงานในตําแหนงที่สําคัญของเมอรเมดและบริษัทยอย เปนจํานวนไมเกิน 35 ราย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนความทุมเท
ของพนักงานในตําแหนงที่สําคัญดังกลาวที่ใหกับเมอรเมด ตามรายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแก
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมด และบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
รายชื่อพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้
รายชื่อกรรมการ
นายเดวิด ซิมปสัน

นายมารค เชฟเพิรด

ตําแหนง
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
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จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (หนวย)
ไมเกิน 150,000

รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด*
5

ไมเกิน 150,000

5

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (หนวย)

ตําแหนง

รายชื่อกรรมการ
นางอรพร เลิศธุวานนท

นายสถาพร อมรวรพักตร

นายสตีเวน เกรเกอร เลนซ
นายไซมอน แมททิว
เทอรเนอร

นายเจมส นิโคล

กรรมการ และ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินบริษัทเมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอร
เมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการและ Drilling Manager
บริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด
กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส
(ไทยแลนด) จํากัด และผูจัดการ
ทั่วไป บริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการบริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค
(มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการทั่วไป
บริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด

ไมเกิน 150,000

รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด*
5

ไมเกิน 150,000

5

ไมเกิน 150,000

5

ไมเกิน 150,000

5

ไมเกิน 150,000

5

* จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดรับจัดสรร

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ผูถือหุน
(ไมแจงชื่อ)

กรรมการผูจัดการ

ผูถือหุน
(นายสุพจน เดชะเทศ)

:

:

:

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เมอรเมดไดเคยขอ
เสนออนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของเมอรเมดและบริษัทยอย จํานวน
3,832,053 หนวย แตวาจัดสรรไดจริงเพียง 698,000 หนวย อยากทราบวา ทําไมเมอรเมดจึงไม
นําใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูมาใชใหหมดกอน และพนักงานที่ไดรับการจัดสรรในครั้ง
ใหมนี้สวนใหญเปนกลุมคนเดียวกันหรือไม
การที่เมอรเมดสามารถจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงาน (รวมทั้งพนักงานที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ) ไดเพียง 698,000 หนวย เนื่องจากเมอรเมดไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ผลการทํางานของพนักงานไว และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตามผลงานของพนักงาน สวนที่
เหลือไมสามารถนํามาใชไดอีก และถูกยกเลิกสวนที่ไมไดจัดสรร ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
ของ ก.ล.ต. ดังนั้นเมื่อเมอรเมดตองการจัดจรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานอีก จึงตอง
ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ใหม
อยากทราบวา เหตุใดจึงตองใหผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก
พนักงานของเมอรเมด
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:
เปนไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหผูถือหุนของบริษัทแม (ในที่นี้คือ บริษัทฯ)
ที่ปรึกษากฎหมาย
(นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ) จะตองอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย ใหแกพนักงาน
(ESOP Scheme) ของบริษัทยอย

ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงไดมีมติอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หนวย ใหแก
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme)
ตามรายละเอียดที่ไดเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
คัดคานการออกใบสําคัญสิทธิในครั้งนี้ ดังนี้
เห็นดวย
210,123,410
96.24%
วาระที่ 13

ไมเห็นดวย
2,926,579
1.34%

งดออกเสียง
5,277,700
2.42%

รวม
218,327,689
100.00%

พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี)

ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อใหพิจารณา ประธานจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ผูถือหุน
(นายประสาน เกิดอยู)
กรรมการผูจัดการ

:

:

อยากทราบวา ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย กรณีที่รุนแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ คืออะไร
และบริษัทฯ มีแผนปองกันไวอยางไร และอยากทราบวา บริษัทฯ จะสามารถรักษาผล
ประกอบการใหเปนบวกในทุกไตรมาสนับจากนี้ไปไดหรือไม
ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา บริษัทฯ คํานึงถึงการบริหารจัดการรายไดและคาใชจาย โดยจะทํา
การวิเคราะหขอมูลอยางสม่ําเสมอเพื่อคาดการณผลประกอบการ
แมวาเราจะไมสามารถ
คาดการณไดอยางแมนยําวาคาระวางเรือจะลดต่ําลงไปถึงจุดใด แตบริษัทฯ ก็ไดพยายามใช
กลยุทธในการกระจายการใชกองเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพยายามหามาตรการในการลด
ตนทุนตาง ๆ รวมทั้งการขายเรือเปนเศษเหล็กสําหรับเรือที่ไมกอใหเกิดกําไร อีกทั้งยังดําเนิน
นโยบายอยางระมัดระวังในการใชเงินสด เชน ไมทําการซื้อขายตราสารหนี้อนุพันธที่
กอใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัทฯ
สวนคําถามที่วา บริษัทฯ จะสามารถรักษาผลประกอบการใหเปนบวกทุกๆ ไตรมาสได
หรือไม คําถามนี้ตองไปดูจากอัตราคาระวางเรือในตลาดระยะสั้นของเรือ Handy Size และ
Supramax ซึ่งปจจุบัน อัตราคาระวางอยูประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอ
วัน ซึ่งเกือบเทากับคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทฯ และหากนําคาเสื่อมของสินทรัพย
มารวมเขาไปดวย งบการเงินก็อาจติดลบ ซึ่งบริษัทฯ อาจจะตองปลดระวางเรือเกาใหเร็วขึ้น
กวาเดิมสําหรับเรือที่ไมสรางผลกําไร
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ผูถือหุน
(ไมแจงชื่อ)

กรรมการผูจัดการ

ผูถือหุน
(น.ส. หยาดอรุณ
ลักษมีเศรษฐ)

:

:

:

อยากทราบวา การที่ประเทศจีนไดพัฒนาเสนทางสายไหม โดยการใชรถไฟแทนเรือ และอยู
ระหวางทดลองการใชงาน หากประเทศจีนสามารถพัฒนาการขนสงโดยใชรถไฟไดสําเร็จจะ
มีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางไร และบริษัทฯ ไดเตรียมการวางแผนเพื่อรับมือในเรื่องนี้
อยางไร
ณ เวลานี้ ผลกระทบโดยตรงคงไมมีมากนัก ถาดูตนทุนการขนสงตอตันระหวางเรือกับรถไฟ
หรือวาเรือเทียบกับรถบรรทุกแลว การขนสงทางเรือยังคงมีตนทุนต่ําที่สุด เพราะการขนสง
ทางรถไฟหากจะตองขนสินคาจํานวนมาก จะตองใชขบวนรถไฟหลายเที่ยวมาก ในขณะที่เรือ
สามารถรองรับปริมาณการขนสงไดมากกวา
อยากใหบริษัทฯ มีการตั้งคณะทํางานชุดยอยซึ่งประกอบดวยผูถือหุนรายยอยของบริษัทฯ ซึ่ง
จะมีหนาที่ดูแลงานเกี่ยวกับผูถือหุน เชน ชวยในการจัดประชุมผูถือหุน พาไปเยี่ยมชมกิจการ
หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผูถือหุน โดยคณะทํางานชุดยอยนี้ จะไมรับเงินเดือน แตจะขอทํางาน
เพื่อประสานความเขาใจระหวางผูถือหุนกับกรรมการ ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจ คุนเคยกัน
นอกจากนี้ ขอเสนอใหบริษัทฯ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยเพิ่มจํานวนคนที่
จะไปเยี่ยมชมกิจการใหมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากผูถือหุนของบริษัทฯ มีมากขึ้น

ประธานกรรมการ
ผูถือหุน
(ไมแจงชื่อ)
กรรมการผูจัดการ

:
:

:

บริษัทฯ จะขอรับไวพิจารณา
อยากทราบวา ในปนี้อัตราการใชประโยชนจากเรือ (utilisation rate) จะลดลงจากสองปกอน
มากนอยพียงใด รวมทั้งคาใชจายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ (voyage expenses) จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อยางไร คุมกับตนทุนของเรือที่เชามาเสริมกองเรือหรือไม
อัตราการใชประโยชนจากเรือจะไมแตกตางกันมาก เนื่องจาก เราคํานวณจากสถานะของเรือ
ที่พรอมจะใหบริการ และดวยระบบการบํารุงรักษาเรือของบริษัทฯ ที่ทําอยางตอเนื่อง จึงทํา
ใหอัตราการใชประโยชนจากเรือจะไมแตกตางกันมาก
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคาใชจายเกี่ยวกับเที่ยวเรือ (voyage expenses) ในปนี้นาจะลดลง สาเหตุ
เพราะ ก) คาน้ํามันที่ลดลง ข) คาใชจายเกี่ยวกับสินคา (cargo expenses) จะลดลงเนื่องจาก
ปริมาณสินคาที่ขนสงลดลง ค) ตนทุนคาเชาเรือนาจะลดลง เนื่องจากเรือที่เราเชามาระยะกลาง
3 ลํา จะหมดสัญญาภายใน 4-5 เดือนขางหนา และบริษัทฯ จะยังไมเชาเรือเขามาเสริมกองเรือ

นายฮั้งใช อัคควัสกุล
(ตัวแทนจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย)

:

อยากทราบถึง สาเหตุที่บริษัทฯ ลดจํานวนกรรมการลง อยางไรก็ตาม ขอขอบคุณบริษัทฯ
ที่ไดปรับปรุงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ
โดยการเก็บบัตรลง
คะแนนเสียงทุกใบ ตามที่ไดเสนอไว สําหรับปนี้ ขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอาหาร
ใหกับผูถือหุนวาควรใชคูปอง เพื่อลดปญหาเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่จัดเตรียมไวไมเพียงพอ
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นายสตีเฟน ฟอรดแฮม : การที่บริษัทฯ ลดจํานวนกรรมการลงเหลือ 10 ทาน เปนการลดลงชั่วคราว เนื่องจาก
(ประธานกรรมการสรรหา) บริษัทฯ กําลังอยูในชวงระหวางปรับโครงสรางทางธุรกิจและกลยุทธของบริษัทฯ หาก
กลาวชี้แจงเปนภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ไดทบทวนและพิจารณาโครงสรางทางธุรกิจและกลยุทธของบริษัทฯ เสร็จสิ้นลง
บริษัทฯ จะ พิจารณาเพิ่มกรรมการเปน 11 ทานในอนาคต
ไมมีคําถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม และลงคะแนนเสียงเห็นชอบ
เปนสวนใหญในทุกวาระ
ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.

หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม

หมอมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจัดการ
หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.20 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเขาประชุม โดยมีผูถือหุนมา
ประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 833 ราย คิดเปน 218,327,689 หุน คิดเปนรอยละ 33.92 ของจํานวน
หุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
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