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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่

:

กรรมการที่เขารวมประชุม

:

ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.00 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. นางปรารถนา มงคลกุล
5. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
6. ดร. ศิริ การเจริญดี

7. นางโจอี้ ฮอรน
8. นายอัศวิน คงสิริ
9. นายเทอรเจ สเกา
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม :

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผูบริหารที่เขาประชุม

:

1. นายปรีธยุตม นิวาศะบุตร
2. นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน
3. นางเพ็ญรุง สุวรรณกูฏ
4. นางสาวนุช กัลยาวงศา

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญและประธาน
เจาหนาที่บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน/กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหา/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
เอบีเอเอส จํากัด
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุม
ปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุม
การเงินและบัญชี
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุม
กลุมทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
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5. นางชารเมน อุทารธรรม
6. นายปยะ ตันธนพิพัฒน
ผูเขารวมประชุมอื่นๆ

:

1. นางสาวสมพร มโนดํารงธรรม
2. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

กิจการเบื้องตน

นักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ
นักลงทุนสัมพันธของ บริษัท ยูนิค
ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน)
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 9 คน จากทั้งหมด 10 คน เขารวมประชุม และมีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 931 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 241,678,408 หุน คิดเปนรอยละ 34.14 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 708,004,413 หุน) ครบ
เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อทําหนาที่ชี้แจงขอกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ตัวแทนผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ
วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนน ประธานจึงกลาวเปดประชุมสามัญประจําป
ของผูถือหุน และไดมอบหมายใหนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่
(ประเทศไทย) จํากัด เปนผูกลาวนําเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแตละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
ทั้งนี้ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม
ประชุมใหผูถือหุนทราบ ดังนี้
1.

2.

3.

ไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระการ

ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
ที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมแตละทานจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม หากทานใดยังไมไดรับ
บัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการแจกใหกับทานตอไป
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลใน แต
ละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ ผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอใหทานแจงชื่อและ
นามสกุล
และในกรณีที่ทานเปนผูรับมอบฉันทะกรุณาแจงชื่อผูถือหุนที่ทานรับมอบฉันทะมาใหที่
ประชุมทราบดวยทุกครั้ง
ภายหลังที่ทานไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุน ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับ
แจกจากเจาหนาที่กอนการเขารวมประชุม บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงด
ออกเสียงเทานั้น ยกเวนวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจาก
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ผูถือหุนทุกคนไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยนี้ เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับคะแนน
เสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป
4.

5.

6.

7.

8.

ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
(ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งให
คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของทานวา อนุมัติ หรือ
ไมอนุมัติ หรืองดออกเสียง เทานั้น
สําหรับคัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือ
แบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ จํานวน
คะแนนเสียงที่ไมอนุมัติ และจํานวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระ
นั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่
ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท
สําหรับผูถือหุนที่มารับฟงการประชุมผูถือหุนในหองประชุมเล็ก ทางบริษัทไดจัดเจาหนาที่ไวเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเก็บบัตรลงคะแนน และรับใบคําถามจากหองประชุมเล็กมายังหองประชุมใหญ

ภายหลังการแจงวิธีการออกเสียง ประธานไดนําเสนอที่ประชุมเขาสูระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

ประธานเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
มกราคม พ.ศ. 2552 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
242,922,298
99.97%

ไมเห็นดวย
0
0.00%

งดออกเสียง
77,820
0.03%

รวม
243,000,118
100.00%
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หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จํานวน 34 ราย นับจํานวนหุน
ไดรวม 1,321,710 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 965 ราย นับจํานวนหุน
ไดรวมทั้งสิ้น 243,000,118 หุน คิดเปนรอยละ 34.32 ของจํานวนหุน 708,004,413 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 และรับรอง
รายงานประจําป

ประธานไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปไปใหแกผูถือ
หุนทุกรายแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานดังกลาว และมอบหมายให ม.ล. จันทรจุฑา
จันทรทัต กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวถึงผลการดําเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปใหผูถือหุน
รับทราบ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในป พ.ศ. 2552 เปนปที่
เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบทางลบกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไมวาจะเปนธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
หรือธุรกิจบริการนอกชายฝง การที่เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยทําใหการคาระหวางประเทศลดลง ซึ่งสงผลใหความตองการใช
เรือบรรทุกิสินคาแหงเทกองและเรือประเภทอื่นๆ ลดลงตามไปดวย นอกจากนี้ในปที่ผานมาจํานวนเรือบรรทุกสินคาแหง
เทกองที่ส่งั ใหมมีการสงมอบมากกวา 35 ลานเดทเวทตัน การไมสมดุลระหวางปริมาณเรือที่เพิ่มขึ้นกับความตองการเรือ
สินคาแหงเทกองที่ลดลง ทําใหอัตราคาระวางลดลงมาก โดยในป พ.ศ. 2552 อัตราคาระวางเฉลี่ยของกองเรือโทรีเซนลดลง
ไปรอยละ 56.6 อยูที่ 10,973 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน จํานวนวันเดินเรือของบริษัทฯ ลดลงรอยละ 15.9 เปน 19,331 วัน
เดินเรือ จํานวนสินคาที่ขนสงลดลงรอยละ 31.9 เปน 11.72 ลานตัน จึงทําใหกําไรสุทธิของกลุมธุรกิจเดินเรือสินคาแหง
เทกองลดลงรอยละ 92.5 เปน 623.7 ลานบาท นอกจากนี้ในสวนของธุรกิจบริการนอกชายฝงนั้น เนื่องจากราคาน้ํามันลดลง
มากตามภาวะเศณษฐกิจที่ถดถอย ทําใหบริษัทที่สํารวจและผลิตน้ํามันทั่วโลกลดงบประมาณในการสํารวจและผลิตน้ํามัน
และกาซธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ําของเมอรเมด ทําใหอัตราการใชประโยชนของเรือ
ในธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ําอยูที่รอยละ 52.6 รายไดตอวันเดินเรือก็ลดลงรอยละ 38.8 มาอยูที่ 31,361 ดอลลารสหรัฐ
อเมริกาตอวัน อยางไรก็ตามในสวนธุรกิจเรือขุดเจาะ กลับตรงกันขาม เพราะธุรกิจเรือขุดเจาะเปนธุรกิจที่มีการทําสัญญา
วาจางระยะกลางไวแลวลวงหนา ทําใหอัตราการใชประโยชนจากเรือขุดเจาะอยูที่รอยละ 94.9 และรายไดตอวันคิดเปน
87,315 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน ในปที่ผานมา เมอรเมดมีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ คิดเปนเงิน 400.90 ลานบาท
ในสวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือนั้น บางบริษัทผลประกอบการลดลงตามภาวะของธุรกิจเรือบรรทุก
สินคาแหงเทกอง แตบางบริษัทผลประกอบการดีขึ้น ยกตัวอยางเชน บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด มีผลกําไรลดลง
รอยละ 46.81 ตามภาวะของอัตราคาระวางที่ออนตัวลง หรือบริษัท โทรีเซน ชิปปง เอฟแซด อี มีกําไรลดลงรอยละ 37.08
เนื่องจากปริมาณสินคาที่เขาไปยังตะวันออกกลางลดลง ในขณะที่บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด มีกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นรอยละ 287.91 เนื่องจากลูกคาเลือกมาใชบริการกับบริษัทตัวแทนเรือที่มีความมั่นคงในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอย
โดยรวมแลว ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือมีสวนแบงกําไรสุทธิใหกับบริษัทฯ เปนจํานวน 221.71 ลานบาท
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ในรอบปบัญชีที่ผานมา มีรายการพิเศษสองรายการในงบการเงิน ไดแก กําไรจากการซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพ
จํานวน 676.3 ลานบาท และคาความนิยมติดลบ จํานวน 287.2 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ ไปซื้อธุรกิจของบริษัท บาคองโค
จํากัด ในประเทศเวียดนาม (ผานบริษัท EMC Gestion S.A.S ซึ่งเปนผูถือหุนรายเดียวในบริษัท บาคองโค จํากัด)
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 1,813.71 ลานบาท ลดลงรอยละ 79.4 เมื่อเทียบ
กับปกอน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีงบการเงินที่แข็งแกรง โดยจะเห็นไดจากสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อตนป
งบการเงิน มีจํานวน 29,215 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 69 ของสินทรัพยรวม) และเมื่อสิ้นปงบการเงิน มีจํานวน 31,091 ลาน
บาท (คิดเปนรอยละ 75 ของสินทรัพยรวม)
ในรอบปบัญชี 2552 สัดสวนของกําไรสุทธิในธุรกิจตางๆ มีสัดสวนพอๆ กัน ซึ่งบริษัทฯ ไดเปลี่ยนกลยุทธในการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อใหเกิดการกระจายความเสี่ยง โดยแบงกลุมธุรกิจออกเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก กลุมธุรกิจขนสง กลุม
ธุรกิจพลังงาน และกลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน และในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีรายการทางธุรกิจใหญๆ 4 รายการ
ไดแก การซื้อหุนทั้งหมดของ Nemo Subsea IS ซึ่งเปนเจาของเรือ Mermaid Asiana การลงทุนใน Merton Group
(Cyprus) Ltd. รอยละ 21.18 การเขาซื้อหุนทั้งหมดใน EMC Gestion S.A.S ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญและรายเดียวใน
บริษัท บาคองโค จํากัด และการซื้อหุนรอยละ 89.55 ในบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) รวมเงินลงทุน
ทั้งหมดที่ใชไปในการซื้อหุนและกิจการตางๆ เหลานี้ คิดเปนเงินรวม 4,127.93 ลานบาท
รายการอื่นๆ ในป พ.ศ. 2552 ไดแก การซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 56.4 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยมี
ราคาเฉลี่ยรอยละ 65.87 ของราคาพาร และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอร
เมด”) ไดออกหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 20 หุนเดิมตอ 9 หุนใหม โดยระดมทุนไดเปนเงินจํานวน 156 ลาน
ดอลลารสิงคโปร สวนบริษัทฯ ก็ไดมีการลงนามในสัญญาเงินกูระยะเวลา 3 ปชนิดมีหลักประกันในวงเงิน 200 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา และมีการขายเรือออกไปจํานวน 8 ลํา รวมไปถึงการขายบริษัท ไทยพีแอนดไอ เซอรวิสเซส อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนธุรกิจประสานงานใหแกบริษัทประกันภัย ในจํานวน 10.40 ลานบาท เนื่องจากไมไดเปนธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ (non-core business)
สําหรับดัชนีคาระวางบอลติคโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา จะเห็นไดวาลดลงมาเหลือ 2,616 จุด เมื่อเทียบกับ 6,390 จุด
ในป พ.ศ. 2552 สําหรับเรือ Handysize อัตราคาระวางเฉลี่ยในป พ.ศ. 2553 เทากับ 10,019 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน
เทียบกับ 26,234 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในป พ.ศ. 2552 เรือ Handymax/Supramax อัตราคาระวางเฉลี่ยในป พ.ศ.
2553 เทากับ 14,007 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน เทียบกับ 36,072 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในป พ.ศ. 2552 ปริมาณเรือ
ใหมที่เขามาในตลาดในป พ.ศ. 2552 เทากับ 452 ลานเดทเวทตัน หรือประมาณ 7,246 ลําทั่วโลก และในสามปขางหนานี้
(พ.ศ. 2553 -2555) ปริมาณเรือที่มีการสั่งตอใหมที่จะเขาสูตลาดจะมีจํานวนประมาณ 264 ลานเดทเวทตัน หรือประมาณ
2,931 ลํา เพิ่มขึ้นรอยละ 58.29 ซึ่งจะเปนปจจัยที่จะกดดันอัตราคาระวางเรือตอไป เพราะความตองการใชเรือไมนาจะเพิ่มขึ้น
ทันปริมาณเรือใหมที่จะเขาสูตลาด
ในดานของการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาตินั้น ปริมาณการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นทุกปจนมาถึงปพ.ศ. 2551 และลดระดับลงในป 2552 จากรายงานเกี่ยวกับงบประมาณโดยรวมเกี่ยวกับการสํารวจ
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และผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปกอน และจากการที่ราคาน้ํามันเริ่มทรงตัวแลว บริษัทฯ จึง
คาดวา โครงการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติจะกลับมาเริ่มงานอีกหลายๆ โครงการในชวง 2-3 ปนี้
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ผูถือหุน (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ) รับมอบอํานาจจากนางไพรวัลย เข็มพิลา
ขอสอบถามเกี่ยวกับการซื้อหุนของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) (UMS) วา การซื้อในราคา 23
บาทตอหุน นั้นแพงไปหรือไม ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่บริษัทฯซื้อ UMS นั้น นาจะเปนเพราะ Return on Equity ของ UMS สูง
และ Return on Equity ที่สูงของ UMS จะไดรับผลกระทบจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญหรือไม และการซื้อหุน UMS ทําใหบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม เพราะการซื้อหุน UMS นั้น บริษัทฯ ซื้อ
แพงกวามูลคาตามบัญชี 3.5 เทา นาจะนําเงินไปซื้อหุนของบริษัทฯ คืนในราคาที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชีมากกวา
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในเรื่องของราคาที่ซื้อนั้น บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา ธุรกิจเหมืองถานหินเปนธุรกิจกําลังขยายอยางรวดเร็วทั่ว
โลก โดยเฉพาะในเอเชีย ถาดูจากสถิติการนําเขาถานหินในประเทศไทยเพื่อใชในอุตสาหกรรมนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2546 -2551
เติบโตเฉลี่ยปละประมาณรอยละ 20 ยกเวนป พ.ศ. 2552 ซึ่งจะพอๆ กับป 2551 แตลดระดับลงมาเล็กนอย จากการที่ปริมาณ
การใชถานหินในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับหมอไอน้ํา (boiler) ที่เปนบวกทุกป การซื้อหุน UMS ในราคา 23 บาท นับวา
เปนราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งเราประมาณวาปริมาณการนําเขาถานหินและขายใหลูกคาในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะขยายตัว
รอยละ 7 ตอป
บริษัทฯ พิจารณาวา UMS เปนธุรกิจโลจิสติกสซึ่งมีทรัพยสินไมมาก การนําเขาถานหินแลวขายใหลูกคาใน
ประเทศสามารถทําไดกวา 2 ลานตันตอปอยูแลว ดังนั้น ธุรกิจของ UMS จะขยายตัวตอไปได โดยไมตองลงทุนในทรัพยสิน
เพิ่มเติม เพราะ UMS มีโกดังและเรือพรอมอยูแลว ถาจะดูมูลคาของ UMS ตามมูลคาทางบัญชี อาจจะไมเหมาะสมนัก
เพราะการดูราคาบริษัทตามมูลคาทางบัญชี มักจะเหมาะกับบริษัทที่มีทรัพยสินมากๆ อยางเชน บริษัทฯ หรือ เมอรเมด
มากกวา
ในเรื่องของการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธินั้น ปจจุบัน บริษัทฯ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของ UMS รอยละ 97 แลว ถาบริษัทฯไมลงทุนเพิ่มใน UMS ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนี้ก็จะหมดอายุ
ไปเลย ก็จะไมมีผลในเรื่องของ dilution effect
เปนบริษัทที่มี Free Float นอย หากบริษัทฯ เขาไปซื้อหุนจํานวนมากในตลาดหลักทรัพย MAI ไปเรื่อยๆ
ในจํานวนมากโดยไมซื้อจากผูถือหุนใหญโดยตรง ราคาหุน UMS ก็จะตองสูงขึ้นอยูดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเขาซื้อหุน UMS
จากผูถือหุนใหญของ UMS สองราย เพื่อใหไดจํานวนหุนตามที่ตองการ
UMS

การเขาซื้อหุนของ UMS เปนการประสานประโยชนรวมกัน (synergies) กับธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยูแลว
ผูถือหุน (นายวสันต พงษพุทธมนต)
ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุนของ UMS อยากทราบวา คํานวณอยางไร และจะคุมทุนในระยะเวลากี่ป
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กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯ ใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด
จะใชระยะเวลา 3-5 ป

(Discounted Cash Flow)

สวนระยะเวลาการคุมทุนคาดวา

ผูถือหุน (ไมแจงชื่อ)
บริษัทฯ มีแผนการพัฒนา UMS อยางไร และจะทําธุรกิจเหมืองถานหินหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
UMS อยูในกลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน ณ เวลานี้ UMS จะไมลงทุนในเหมืองถานหินโดยตรง ถาจะทําธุรกิจ
เหมืองถานหิน จะเปนบริษัทฯ หรือบริษัทในเครืออื่นๆ เพราธุรกิจเหมืองถานหินอยูในกลุมธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีแผน
ในการพัฒนาตลาด โดยพยายามจูงใจใหลูกคาเปลี่ยนหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเตาหรือกาซธรรมชาติเปนถานหิน เพราะถา
คํานวณการใชถานหินในพวกหมอไอน้ํา คาใชจายจะต่ําสุดหากใชถานหินเปนพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งถา UMS สามารถเพิ่ม
ปริมาณลูกคาได จะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนเขามาโดยไมตองลงทุนอะไรเพิ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีวางแผนดาน
โลจิสติกสใหกับ UMS โดยการที่บริษัทฯ มีเครือขายมาก จะสามารถชวยเสริมให UMS มีศักยภาพในการทําโลจิสติกสมาก
ขึ้น แทนที่จะนําเขาถานหินมาแลว ขนถานหินลงเรือขนาดเล็กไปสูโกดังของ UMS และวิ่งเรือกลับเปนเรือเปลา
ผูถือหุน (ไมแจงชื่อ)
ขอทราบวาบริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดสวนการลงทุนในเมอรตันใหมากกวารอยละ 21 หรือไม และมีโอกาส
ขยายธุรกิจไปไดเหมือนบานปูหรือไม
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ขึ้นอยูกับเมอรตันวาจะขยายธุรกิจไดรวดเร็วขนาดไหน หากมีโอกาส บริษัทฯ ก็จะเขาลงทุนในเมอรตันเพิ่มขึ้น
บานปูอยูในธุรกิจเหมืองถานหินมานานมาก บริษัทฯ คงยังไมไปไกลถึงขนาดนั้น เพราะตองใชเงินลงทุนมาก
ผูถือหุน (นายเมธา วนดิลก)
ใหความเห็นเกี่ยวกับ UMS วาเปนธุรกิจโลจิสติกสที่มี supply chain คอนขางสมบูรณ และเปนธุรกิจที่ดีแตการ
ทําธุรกิจที่เปน supply chain ตองระวังเรื่องคาใชจายตลอดสาย ซึ่งถา UMS สามารถควบคุมคาใชจายได จะทําใหตนทุนถูก
ลงมาก และขอทราบวา ทําไมเบี้ยประกันภัยของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจึงเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีเปาหมายในการลด
อายุกองเรือมากนอยเพียงใด
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
การที่เบี้ยประกันภัยเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเพิ่มขึ้น เกิดจากจํานวนเรือทุกประเภททั่วโลกเพิ่มมากขึ้น มีการ
ซอมแซมเรือ และมีอุบัติเหตุทางเรือเพิ่มขึ้นทั่วโลก แมวาเรือของบริษัทฯ จะไมเกิดอุบัติเหตุโดยตรง แตเนื่องจากเรือทั่วโลก
มีการเรียกรองคาสินไหมทดแทนมากขึ้น ทําใหกองเรือขอบริษัทฯ ถูกเรียกสงเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามไปดวย
สวนเรื่องการปลดระวางเรือนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาสภาพของเรือวาคุมทุนหรือไมที่จะดําเนินการตอไป ถาหาก
ซอมแซมแลวไมคุมทุน ก็จะดําเนินการปลดระวางเลย ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนในการปลดระวางเรือเพิ่มอยูแลวในปนี้
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ผูถือหุน (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ) รับมอบอํานาจจากนางไพรวัลย เข็มพิลา
ขอทราบวาสัดสวนการลงทุนใน UMS วาบริษัทฯ ใชเงินทุนและเงินกูประมาณเทาใด และขอถามวา การที่ดัชนีคา
ระวางเรือบอลติค (BDI) ลดระดับลงมามากแลวนั้น ทําใหราคาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสองลดลง บริษัทฯ มีความ
สนใจจะซื้อเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสองมากนอยเพียงใด มีความเปนไปไดหรือไม ที่บริษัทฯ จะขยายกองเรือไปสู
ระดับ 48 ลําเหมือนเชนในอดีต แผนพัฒนาและปรับปรุงกองเรือของบริษัทฯ เปนอยางไร
คุณฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน (ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุมบัญชีและการเงิน)
ในการซื้อ UMS บริษัทฯ ใชเงินทุนและเงินกูในสัดสวนรอยละ 60:40
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในเรื่องการซื้อเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสองนั้น บริษัทฯ จะเลือกจังหวะการลงทุน เพราะถึงแมวาดัชนีคา
ระวางเรือบอลติคจะลดระดับลงมามากแลว แตราคาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมือสองลดราคาลงมาไมมากเมื่อเทียบกับ
ดัชนีคาระวางเรือบอลติค การจะขยายกองเรือไปมากนอยเพียงใดนั้น ตองขึ้นกับราคาเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองดวย
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2552 สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2552 และมีมติรับรองรายงานประจําป 2552 ดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
245,625,961
99.97%

ไมเห็นดวย
0
0.00%

งดออกเสียง
72,820
0.03%

รวม
245,698,781
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 53 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 2,698,663 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,018 ราย นับจํานวนหุน
ไดรวมทั้งสิ้น 245,698,781 หุน คิดเปนรอยละ 34.70 ของจํานวนหุน 708,004,413 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.
2552 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.
2552 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปซึ่งไดสงไปใหแกผูถือหุนทุกรายแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พรอม
ทั้งรายงานผูสอบบัญชี ดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
245,063,368
99.74%

ไมเห็นดวย
0
0.00%

งดออกเสียง
635,413
0.26%

รวม
245,698,781
100.00%
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมาย

ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปนเงินจํานวน
1,813,706,088 บาท (หนึ่งพันแปดรอยสิบสามลานเจ็ดแสนหกพันแปดสิบแปดบาท) เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายไวครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจํานวน 868,684,422 บาทแลว แตในป 2552 บริษัทฯ ไดมี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 933,052,865 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 6,500,000 บาท
ซึ่งจะทําใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สวนการจายเงินปนผลนั้น บริษัทฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติใหจายเงินปนผลในรูปของเงินสดใน
อัตรา 0.54 บาทตอหุน
บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 โดย
วันดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และบริษัทจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
ผูถือหุน (นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ) รับมอบอํานาจจากนางไพรวัลย เข็มพิลา
ขอทราบวา บริษัทฯ มีการกําหนดตัวเลขเงินขั้นต่ําที่จะตองเก็บสํารองไวหรือไม เพราะตามงบการเงิน บริษัทฯ มี
ยอดเงินสดในบัญชีจํานวนเกือบ 11,000 ลานบาท
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 11,822 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ยอดเงินลดระดับลงมาเหลือ 9,400 ลานบาท แบงเปนยอดเงินสดของบริษัทฯ ประมาณ
5,000 ลานบาท และของเมอรเมดประมาณ 4,000 ลานบาท สําหรับตัวเลขเงินขั้นต่ําที่บริษัทฯ ตองการเก็บไวนั้น บริษัทฯ มี
พันธะเกี่ยวกับเงินกูกับสถาบันทางการเงินที่จะตองดํารงเงินสดไวอยางนอยรอยละ 5 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ซึ่ง ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เทากับ 41,640 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะตองสํารองไวรอยละ 5
ของยอดสินทรัพยรวม คือ ประมาณ 2,082 ลานบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตองสํารองเงินสดไวสําหรับการลงทุนในอนาคต
กับคาใชจายตางๆ เชน คาเชาเรือ คางวดในการชําระเรือที่สั่งตอใหม เปนตน
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2552 ในรูปของเงินสดในอัตราหุนละ
0.54 บาท โดยใหจายใหแกผูถือหุนที่มีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดย
วันดังกลาวคือ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.
2553 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
9

ตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 และอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปของบริษัทฯ ไวเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6,500,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
185,737,175
75.59%

ไมเห็นดวย
59,972,106
24.41%

งดออกเสียง
0
0%

รวม
245,709,281
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 10,500 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,020 ราย นับจํานวนหุนได
รวมทั้งสิ้น 245,709,281 หุน คิดเปนรอยละ 34.70 ของจํานวนหุน 708,004,413 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ

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 1/2553 นี้
(1) นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
(2) นางปรารถนา มงคลกุล
(3) นางโจอี้ ฮอรน
(4) นายเทอรเจ สเกา
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
(1) นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
(2) นางปรารถนา มงคลกุล
(3) นางโจอี้ ฮอรน
(4) นายเทอรเจ สเกา
รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนดังนี้
นายสตีเฟน ฟอรดแฮม ไดรับการเลือกตั้งจากผูถือหุนใหเปนกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป 2550 และไดรับ
แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนประธานคณะกรรมการสรรหา เมื่อป 2550 คณะกรรมการสรรหาไดมีความเห็นวา
นายสตีเฟน ฟอรดแฮม มีบทบาทสําคัญในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะการดํารง
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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
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
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
(1) นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
(2) นางปรารถนา มงคลกุล
(3) นางโจอี้ ฮอรน
(4) นายเทอรเจ สเกา
ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงไดลงมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในการเลือกตั้ง นายสตีเฟน ฟอรดแฮม นางปรารถนา มงคลกุล นางโจอี้ ฮอรน และนายเทอรเจ สเกา กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียง ดังนี้
-

นายสตีเฟน ฟอรดแฮม
เห็นดวย
237,031,378
96.47%

ไมเห็นดวย
5,330,500
2.17%

งดออกเสียง
3,347,403
1.36%

รวม
245,709,281
100.00%
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-

นางปรารถนา มงคลกุล
เห็นดวย
241,465,378
98.27%

-

รวม
245,709,281
100.00%

ไมเห็นดวย
5,331,500
2.17%

งดออกเสียง
3,351,853
1.36%

รวม
245,709,281
100.00%

ไมเห็นดวย
1,054,600
0.43%

งดออกเสียง
3,346,903
1.36%

รวม
245,709,281
100.00%

นายเทอรเจ สเกา
เห็นดวย
241,307,778
98.21%

วาระที่ 6

งดออกเสียง
3,342,703
1.36%

นางโจอี้ ฮอรน
เห็นดวย
237,025,928
96.47%

-

ไมเห็นดวย
901,200
0.37%

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีประจําป

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ
บัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของ บริษัท
ฯ ขอ 37 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย และไดพิจารณาคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี จากบริษัท
ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2553
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ
3. นางณฐพร พันธุอุดม

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี
จํานวนไมเกิน 3,160,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2553 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6.58 การเพิ่มขึ้นของคาสอบบัญชีสอดคลองกับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ
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ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม
ผูถือหุน (นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม)
ตัวเลขการขึ้นคาตรวจสอบบัญชีสูงเกินไป เพราะบริษัทฯ มีกําไรลดลงและบริษัทฯ ก็จายเงินปนผลลดลง จึงไม
ควรขึ้นคาสอบบัญชี
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีการเขาไปลงทุนในธุรกิจตางๆ มากขึ้นทั้งในและนอกประเทศ ทําใหสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีตองใชผูสอบบัญชีมากขึ้นในการตรวจสอบตัวเลขทางการเงิน ในเรื่องของการจายเงินปนผลที่ลดลงนั้น ที่
จริงแลวตัวเลขไมไดลดลง บริษัทฯ ยังคงจายเงินปนผลตามนโยบายในอัตรารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ โดยไดหักตัวเลขกําไร
ที่ไมไดเกี่ยวของกับผลการดําเนินงานออกไป เชน กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และจากคาความนิยมติดลบ (จากการลงทุนใน
บริษัท บาคองโค จํากัดในเวียดนาม ผาน EMC Gestion S.A.S)
ประธานกรรมการ
การที่ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบตัวเลขไดละเอียดมากขึ้นเทาไร ก็จะเปนประโยชนตอผูถือหุนมากขึ้นเทานั้น
ประธานจึงขอใหผูถือหุนพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3430 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30
กันยายน พ.ศ. 2553 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวน 3,160,000 บาท เปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมประจําไตรมาส และคาตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจําป ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
215,912,056
87.83%

ไมเห็นดวย
29,891,325
12.16%

งดออกเสียง
36,000
0.01%

รวม
245,839,381
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 130,100 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,022 ราย นับจํานวนหุนได
รวมทั้งสิ้น 245,839,381 หุน คิดเปนรอยละ 34.72 ของจํานวนหุน 708,004,413 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 933,052,865 บาท เปน 883,004,413 บาท และการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
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ประธานแถลงวา ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัดจะตอง
ตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุน ยกเวนหุนของบริษัทที่จัดสรรไวเพื่อรองรับ
หุนกูแปลงสภาพ 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 225,048,452
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งประกอบดวยหุนที่สํารองไวเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่
ยังมิไดออกจําหนายจํานวน 50,000,000 หุน และหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ
จํานวน 175,000,000 หุน หุนปนผลที่ยังมิไดจัดสรรในการจายหุนปนผลของผลประกอบการรอบปบัญชี 2551 จํานวน
48,452 หุน
ประธานจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
โดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 50,048,452 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 933,052,865 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม จํานวน 883,004,413 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 883,004,413 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปน ดังนี้
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)
(-)

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
โดยการตัดหุนที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน
50,048,452 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 933,052,865 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 883,004,413 บาท และ
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่
เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
241,413,521
98.20%
วาระที่ 8

ไมเห็นดวย
853,100
0.35%

งดออกเสียง
3,572,760
1.45%

รวม
245,839,381
100.00%

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 883,004,413 บาท เปน 933,004,413 บาท และการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
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ประธานไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 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 ของบริษัทฯ 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)
(-)

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,004,413 บาท
เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 933,004,413 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
226,895,561
92.29%

ไมเห็นดวย
15,474,880
6.30%

งดออกเสียง
3,468,940
1.41%

รวม
245,839,381
100.00%

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

ประธานไดแถลงวา สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอ
ขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียด
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อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
เกี่ยวของ
ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมใหนักลงทุนที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของกําหนด บริษัทฯจะ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลเพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของกําหนด
ประธานจึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อเสนอขายในคราว
เดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตนดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
211,694,691
86.11%
วาระที่ 10

ไมเห็นดวย
24,255,100
9.87%

งดออกเสียง
9,889,590
4.02%

รวม
245,839,381
100.00%

พิจารณาและอนุมัติการใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญจํานวน 4,000,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ)
และบริษัทยอยของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP
Scheme)

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000 หนวย หนวยใหกรรมการและ
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอร
เมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP
Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปนเจาของ
องคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของเมอรเมด อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูงใจใหพนักงาน
ทํางานกับเมอรเมดตอไปในระยะยาว รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงาน
ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมด และบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
รายชื่อพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้
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รายชื่อกรรมการ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
นายลิม ฮาว เต็ก

นายอึง ชี เคียง

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย

นายเลสลี่ ยอรจ เมอรสเซ

นางโจอี้ ฮอรน

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

นายทอม สปริงกอล

นายเดวิด ซิมปสัน
นายมารค เชฟเพิรด
นางอรพร เลิศธุวานนท

นายสถาพร อมรวรพักตร

ตําแหนง
ประธานบริหารบริษัท เมอรเมด
มาริไทม จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน)
กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท
เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการ และ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินบริษัทเมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด
(มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอรเมด
ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด

จํานวนใบสําคัญแสดง รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
สิทธิ (หนวย) *
แสดงสิทธิทั้งหมด
ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5
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รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

นายสตีเวน เกรเกอร เลนซ

กรรมการและ Drilling Manager บริษัท
เมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด
กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส (ไทย
แลนด) จํากัด และผูจัดการทั่วไป บริษัท
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
กรรมการบริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค
(มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการทั่วไป
บริษัทเมอรเมด ดริลลิ่งค จํากัด
กรรมการบริษัท Nemo Subsea IS
และผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจบริษัท
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด

นายไซมอน แมททิว
เทอรเนอร
นายเจมส นิโคล

นายเคลาส เบนท
จอรเกนเซน

จํานวนใบสําคัญแสดง รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
สิทธิ (หนวย) *
แสดงสิทธิทั้งหมด
ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

ไมเกิน 200,000

5

กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส
5
ไมเกิน 200,000
(ไทยแลนด) จํากัด และกรรมการ
บริษัท ซีสเคป เซอรเวยส พีทีอี ลิมิเต็ด
กรรมการบริษัท พีที ซีสเคป เซอรเวยส
นายปเตอร ไรยคัลไมเยอร
5
ไมเกิน 200,000
อินโดนีเซีย
* จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดรับจัดสรร
นายฌอน วิลเลี่ยม ไชนา

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ผูถือหุน (นางสาวฐานียะ เตชะวิภู)
ขอทราบอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) และราคาการใชสิทธิ และหากกรรมการและพนักงานของเมอรเมดมีการใชสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของเมอรเมดแลว จะมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ หรือไม
ที่ปรึกษากฎหมาย (นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ)
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของเมอรเมด
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ
พนักงาน (ESOP Scheme) มีอายุไมเกิน 5 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับราคาการใชสิทธิจะคํานวณจาก
ราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนเมอรเมดที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเปนเวลา 15 วัน
ติดตอกันกอนวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการและพนักงานของเมอรเมดมีการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
เมอรเมด จะทําใหทุนชําระแลวของเมอรเมดเพิ่มขึ้น แตไมสงผลกระทบตอราคาหุนของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไมตองออก
หุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของเมอรเมด
ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงไดมีมติอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 4,000,000
หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
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และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ไดเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม คัดคานการออกใบสําคัญสิทธิในครั้งนี้ ดังนี้
เห็นดวย
239,101,931
97.26%
วาระที่ 11

ไมเห็นดวย
49,400
0.02%

งดออกเสียง
6,688,050
2.72%

รวม
245,839,381
100.00%

พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี)

ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อใหพิจารณา ประธานจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
ผูถือหุน (นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม)
ขอทราบเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมาย (นางสาวสมพร มโนดํารงธรรม)
เนื่องจากในปที่แลว
ที่ประชุมผูถือหุนไดมีอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทนของกรรมการและกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการไว โดยใหมีผลนับตั้งแตปปฏิทิน 2552 เปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติใหมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นคาตอบแทนของกรรมการตอทานและเบี้ยประชุมของกรรมการตอทานในปนี้จึงเทากับคาตอบแทนตอ
ทานในปที่แลว โดยไมตองมีการนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
คาตอบแทนกรรมการสําหรับรอบปบัญชี 2552 ที่ไดจายไปแลว คิดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 10,156,000 บาท ซึ่งลดลง
จากรอบปบัญชี 2551 รอยละ 65 เนื่องจากในรอบปบัญชี 2552 ไมมีโบนัสสําหรับกรรมการเพราะกําไรสุทธิของบริษัทฯ ไม
ถึงเกณฑที่จะจายโบนัสใหแกกรรมการ
ผูถือหุน (ไมแจงชื่อ)
ขอทราบแนวโนมการเติบโตในปหนาของธุรกิจตางๆ ที่บริษัทฯ ลงทุน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในสวนของอัตราคาระวางเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะยังคงทรงตัว แมวาเศรษฐกิจในเอเชียจะฟนตัว แต
จํานวนเรือที่จะเขามาในตลาดจะเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ความตองการใชเรือเพิ่มขึ้นนอยกวาปริมาณเรือที่จะเขามาในตลาด
ธุรกิจบริการนอกชายฝงมีแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่แลว เพราะเมอรเมดจะมีเรือที่รับเขามาใหมอีกประมาณ 4 ลําในป
นี้ ซึ่งจะเพิ่มรายไดและผลกําไรมาใหบริษัทฯ ได และจากตัวเลขรายงานเกี่ยวกับงบประมาณการสํารวจและผลิตน้ํามันและ
กาซธรรมชาติก็เพิ่มขึ้น อีกทั้งถาราคาน้ํามันสูงขึ้นและเศรษฐกิจฟนตัว แนวโนมเกี่ยวกับธุรกิจบริการนอกชายฝงจึงนาจะดี
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ขึ้น สําหรับธุรกิจของ UMS ก็นาจะดีขึ้นกวาปที่แลว เนื่องจากราคาถานหินมีแนวโนมสูงขึ้น และปริมาณการนําเขาถานหิน
เพื่อใชในอุตสาหกรรมในประเทศไทยนาจะเพิ่มขึ้นในปนี้
ผูถือหุน (นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม)
เหตุใดประเทศไทยจึงไมสงออกถานหินไปประเทศจีน เพราะคิดวาประเทศไทยนาจะใชถานหินนอยกวาประเทศ
จีน
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่จริงแลวประเทศไทยนําเขาถานหินมาก เพราะถานหินในประเทศไทยที่มีคุณภาพดีมีไมมาก และที่นําเขามาก็มัก
เปนถานหินที่ใชในงานอุตสาหกรรม เชน ใชกับหมอไอน้ํา
นายปยะ ตันธนพิพัฒน (นักลงทุนสัมพันธของ UMS)
ถานหินในประเทศไทยสวนใหญเปนถานหินลิกไนตซึ่งมีคาความรอนต่ํา ซึ่งสวนใหญเราใชในการผลิตไฟฟา
ปริมาณที่ใชถานหินลิกไนตปหนึ่งๆ ประมาณ 16 ลานตัน และประเทศไทยนําเขาถานหินคาความรอนปานกลาง 18 ลานตัน
สําหรับประเทศจีนนั้น
สามารถผลิตถานหินไดเอง
แตถาตองการนําเขาก็มักจะสั่งมาจากประเทศออสเตรเลียหรือ
อินโดนีเซีย ซึ่งจะเปนถานหินที่มีคาความรอนปานกลางหรือคาความรอนสูง
ผูถือหุน (นายวสันต พงษพุทธมนต)
ขอฝากขอคิดใหบริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการจายเงินปนผลเพิ่มเติมโดยอาจจะจายปละสองครั้ง
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ในอดีต บริษัทฯ เคยจายเงินปนผลปละสองครั้ง แตในปที่ผานมาจายเงินปนผลปละครั้ง สวนอนาคตบริษัทฯ คาด
วาจะยึดนโยบายการจายเงินปนผลปละครั้ง
ผูถือหุน (นายสุริยา สรรพอาษา)
เสนอแนะใหบริษัทฯ พิจารณาในการปดบัญชีใหเร็วขึ้นกวาเดิม เพื่อจะไดจายเงินปนผลใหเร็วขึ้น
ผูถือหุน (นางสาวฐานียะ เตชะวิภู)
ขอทราบเกี่ยวกับการเครดิตภาษีเงินปนผลที่บุคคลธรรมดาจะไดรับจากบริษัทฯ เนื่องจากกอนที่จะมี UMS เงิน
ปนผลที่ไดรับจากบริษัทฯ นั้น บุคคลธรรมดาจะเครดิตภาษีไมได ในอนาคตถาหาก UMS จายเงินปนผลมาใหบริษัทฯ แลว
เงินปนผลที่บริษัทฯ จะจายใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เปนบุคคลธรรมดาจะสามารถเครดิตภาษีคืนไดหรือไม
คุณนุช กัลยาวงศา (ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน)
บริษัทฯ เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน กําไรของบริษัทฯ ที่จะนํามาจายเงินปนผลจะมาจากกําไร 2
ประเภท คือ กําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และกําไรจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ในการ
จายเงินปนผลนั้น บริษัทฯ จะแจงไวในใบหักภาษี ณ ที่จายวา เงินปนผลมาจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน หรือไม
ไดรับการสงเสริมการลงทุน หากเงินปนผลมาจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ผูถือหุนไมสามารถเครดิตภาษีจาก
เงินปนผลรับได แตถาหากเงินปนผลมาจากธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ผูถือหุนสามารถเครดิตภาษีได
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ไมมีคําถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม
ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม
หมอมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเขาประชุม โดยมีผูถือหุนมา
ประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 1,022 ราย คิดเปน 245,839,381 หุน คิดเปนรอยละ 34.72 ของจํานวน
หุน 708,004,413 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
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