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เริ่มการประชุม
หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค จันทรทัต เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวม 471 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 267,368,476 หุน คิดเปนรอยละ 41.54 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนของบริษัทฯ ที่จําหนายไดแลวมีจํานวนทั้งสิ้น 643,684,422 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ แลว

1

กอนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
ในแตละวาระ ดังนี้
1.
2.

3.
4.

ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแตละคนจะ
ไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม
ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ยกเวนวาระที่ 6 ซึ่งเปนวาระเสนอใหที่ประชุมรับทราบ ผูถือ
หุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ ใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับแจกจากเจาหนาที่กอนการเขารวม
ประชุม เมื่อเรียบรอยแลวขอใหยกมือเพื่อใหเจาหนาที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อ มิใหเปนการเสียเวลา ระหวางที่รอ
การนับคะแนนเสียง จะใหพิจารณาวาระถัดไป แตจะไมมีการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระถัดไปจนกวาจะทราบมติของ
วาระกอนหนา
ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมมีผูใด
แสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท
ประธานฯ ไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2550
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 มกราคม 2550 ปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2550 ตามที่เสนอ
(เห็นดวย 262,368,476 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 98.13 ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0 งดออก
เสียง 5,000,000 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.87)

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพ
ประธานฯ ไดมอบหมายให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เปนผูชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดของการออกหุนกูแปลง
สภาพของบริษัท ฯ ในครั้งนี้ใหผูถือหุนทราบ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ มีแผนเตรียมที่จะขยายและปรับปรุงกองเรือบรรทุก
สินคาแหงเทกองโดยทยอยปรับปรุงกองเรือ ภายใน 5 ปขางหนา เนื่องจากแผนการขยายและปรับปรุงกองเรือเปน
แผนการระยะกลาง บริษัทฯ จึงควรแนใจวาจะมีเงินทุนตามที่ตองการตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว เพื่อที่จะทําให
แผนการดังกลาวสําเร็จลุลวง บริษัทฯ เชื่อวาการระดมทุนโดยการออกหุนกูแปลงสภาพเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
กับสภาพธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ จะนําเงินที่ไดจากการขายหุนกูแปลงสภาพไปชําระคืนหนี้เงินกูที่มีหลักประกันของ
บริษัทฯ และจะชวยใหบริษัทฯ มีภาระคาใชจายดานดอกเบี้ยในอัตราต่ํากวาหนี้เงินกูยืมธนาคารที่มีอยูในปจจุบัน โดย
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การชําระคืนหนี้เงินกูกับธนาคารของกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองนั้น จะทําใหบริษัทฯ สามารถกูเงินจาก
ธนาคารไดใหมอีก เพื่อใชในการจัดซื้อเรือบรรทุกสินคาเพิ่มและตอเรือลําใหมดวย
นอกจากนี้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ได เพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องตนของหุนกูแปลงสภาพ
นอกเหนือจากที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมดังนี้
1.

อัตราการใชสิทธิแปลงสภาพ เทากับจํานวนเงินตนทั้งหมดของหุนกูแปลงสภาพหารดวยราคาแปลงสภาพ

2.

ในกรณีที่ผูถือหุนกูแปลงสภาพที่มิใชสัญชาติไทย มีการใชสิทธิแปลงสภาพตามหุนกูแปลงสภาพ และ
สัดสวนการถือหุนของผูถือหุนที่มิใชสัญชาติไทยของบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่
ออกจําหนายทั้งหมด ตามที่ระบุในขอบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใชความพยายามในการดําเนินการให
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (NVDR)
ใหแกผูถือหุนกูแปลงสภาพ หรือบริษัทฯ อาจชําระเปนเงินสดทั้งหมดหรือบางสวนใหแกผูถือหุนกูแปลง
สภาพแทน

บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท Macquarie Securities (Asia) Pte. Ltd. และบริษัท Merril Lynch (Asia Pacific) Limited
เปน Joint Lead Managers สํา หรับการออกหุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ
ภายหลังการชี้แจงของ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดเบื้องตนของหุนกูแปลงสภาพดังนี้
ประเภท

:

หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผูถือ ไมมีหลักประกัน มีและไมมีผูแทน
ผูถือหุนกู/ทรัสตี ซึ่งใหสิทธิผูถือหุนกูแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญของ
บริษัทฯ

การเสนอขาย

:

เสนอขายใหกับผูลงทุนตางประเทศ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันในประเทศ
และตางประเทศเปนเงินสกุลตางประเทศหรือเงินบาท

วงเงินหุนกูที่เสนอขายใน
ครั้งนี้

:

ไมเกิน 170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทาเปนเงินสกุลอื่น)

อายุ

:

ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ

การไถถอนหุนกู

• ณ วันครบกําหนด 3 ปนับแตวันออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯ จะ
ไถถอนหุนกูในสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนกูแปลงสภาพ
(สัดสวนแรกของหุนกูแปลงสภาพ)
• ณ วันครบกําหนดกําหนด 4 ปนับแตวันออกหุนกูแปลงสภาพ
บริษัทฯ จะไถถอนหุนกูในสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนกูแปลง
สภาพ (สัดสวนที่สองของหุนกูแปลงสภาพ)
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• ณ วันครบกําหนด 5 ปนับแตวันออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯ จะ
ไถถอนหุนกูในสัดสวน 1 ใน 3 ของจํานวนหุนกูแปลงสภาพ
(สัดสวนที่สามของหุนกูแปลงสภาพ)
สิทธิในการไถถอนหุนกู
โดยชําระเปนหุน

:

ณ วันครบกําหนดไถถอนแตละครั้งดังกลาวขางตน บริษัทฯ อาจเลือกที่
จะไถถอนหุนกูเปนเงินสดทั้งจํานวน หรือ เปนหุนสามัญใหมทั้งจํานวน
ใหแกผูถือหุนกู (แทนการชําระเงิน) หรือ โดยการชําระเปนเงินสด
บางสวนและหุนสามัญใหมบางสวน

ระยะเวลาการใชสิทธิ

:

วันทําการใดๆ ภายหลัง 40 วันนับจากวันออกหุนกูแปลงสภาพตลอดอายุ
ของหุนกูแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพ

:

คํานวณจากราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ
ที่ทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลากอนวันกําหนดราคาเสนอ
ขาย (บวกสวนเพิ่ม (Premium)) ซึ่งราคาแปลงสภาพนั้นจะไมต่ํากวา
รอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 15 วันทํา
การติดตอกัน กอนวันเสนอขาย (ราคาตลาด) โดยมอบหมายให
คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ เปนผูมี
อํานาจในการกําหนดราคาแปลงสภาพและราคาตลาดดังกลาวตอไป

วันสิ้นสุดการใชสิทธิ

:

วันครบกําหนด 5 ป นับแตวันออกหุนกูแปลงสภาพ

แปลงสภาพ

แปลงสภาพ
เหตุใหตองออกหุนใหมเพื่อ :
รองรับการเปลี่ยนแปลงการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ

เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 47/2541 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหม
ตอผูลงทุนในตางประเทศ

ผลกระทบของผูถือหุนของ :
บริษัทฯ หากมีการใชสิทธิ
แปลงสภาพครบถวนตาม
หุนกูแปลงสภาพ

กรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพในการซื้อหุนที่สํารองไวทั้งหมด บริษัทฯ
คาดวา
•

ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) จะไมเกิดขึ้นหรือ
หากเกิดขึ้นจะเปนอัตราที่นอยมาก เนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่
กําหนดจะไมต่ํากวาราคาตลาดปจจุบัน
ณ
เวลาที่ออกหุนกู
แปลงสภาพ

•

ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม และสวนแบง
กําไร (control dilution) จะลดลงไมเกินกวารอยละ 21
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ตลาดรองของหุนกูแปลง
สภาพ

:

บริษัทฯ จะนําหุนกูแปลงสภาพไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร

การนําเงินที่ไดรับจากการ
เสนอขายไปใช

:

เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกูที่มีหลักประกันของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน
และเพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายขนาดกองเรือบรรทุกสินคาและกิจการ
ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจกําหนดและแกไขรายละเอียดและ
เงื่อนไขอื่น ๆ ของหุนกูแปลงสภาพไดตามที่เห็นสมควร เชน วันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอ
ขาย อัตราดอกเบี้ย การชําระดอกเบี้ย อัตราการแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ ระยะเวลาการ แปลงสภาพ วันสิ้นสุด
การใชสิทธิแปลงสภาพ การไถถอนหุนกูแปลงสภาพ หรือเหตุใหตองออกหุนใหม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิแปลงสภาพ รวมทั้งใหมีอํานาจเขาทําและลงนามในสัญญาใดๆ รวมถึงคําขออนุญาต ทํา จัดทําเอกสาร และ
หลักฐานอื่นๆ อันจําเปนตอการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ และการนําหุนกูแปลงสภาพเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรดังกลาว รวมถึงมีอํานาจในการติดตอ และยื่นคําขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาว ตอหนวยงานราชการ และ/หรือองคกรใดๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอ
ขายหุนกูแปลงสภาพ และการนําหุนกู
แปลงสภาพเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศสิงคโปร
ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับการออกหุนกูของบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

หุนกูแปลงสภาพทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้ จํานวน 170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อชําระคืน หนี้เกาทั้งหมด
ใชหรือไม และคาดวา จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยและบวกสวนเพิ่ม (premium) ประมาณเทาไร และคาดวาจะ
มีคนจองซื้อครบทั้งจํานวนหรือไม
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้
การออกหุนกูแปลงสภาพในครั้งนี้ของบริษัทฯ เพื่อนําไปชําระคืนหนี้ของกลุมเดินเรือสินคาแหงเทกอง ซึ่ง
ปจจุบัน มีหนี้รวมประมาณ 160 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ ยังไมมีการทําการตลาด (Marketing) สําหรับหุนกูแปลงสภาพนี้ จึงยังไมทราบวาจะกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยและสวนเพิ่มที่อัตราใด รวมถึงจะมีคนจองซื้อทั้งจํานวนหรือไม แตถาพิจารณาจากหุนกูแปลง
สภาพอื่นๆ ที่ออกเมื่อไมนานมานี้จากผูออกหุนกูรายอื่นในเอเชียแลวจะกําหนดสวนเพิ่มที่ประมาณรอยละ
15-25 นอกจากนี้ บริษัทฯ มั่นใจวาอัตราดอกเบี้ยของหุนกู แปลงสภาพของบริษัทฯ จะต่ํากวาภาระตนทุน
เงินกูในปจจุบัน และที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทฯ คอนขางมั่นใจวาจะสามารถขายหุนกูไดเต็มจํานวน

2.

การที่บริษัทฯ มีขอกําหนดเรื่องผูถือหุนกูแปลงสภาพอาจไดรับ NVDRs ไปแทนหุน หากสัดสวนตางดาว
ของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 49 ตอนมาใชสิทธิแปลงสภาพ เหตุใดบริษัทฯ จึงไมพิจารณาออกหุนกูแทนหุนกู
แปลงสภาพเชนเดียวกับปตท. โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหชัดเจน และเมื่อถึงกําหนดก็ชําระคืนเปนเงินสด
เพื่อมิใหกระทบสวนแบงกําไรของผูถือหุนเดิมตามที่แจงคือ จะลดลงไมเกินกวารอยละ 21
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้
บริษัทฯ มีแผนเตรียมที่จะปรับปรุงและขยายกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง เพื่อทดแทนเรือที่มีอายุใชงาน
มาก โดยทยอยปรับปรุงกองเรือภายใน 5 ปขางหนา ซึ่งยังไมทราบตัวเลขในการลงทุนที่แนนอนเนื่องจาก
อัตราคาระวางและราคาเรือคอนขางจะมีความผันผวน แตบริษัทฯ เห็นวาควรที่จะวางแผนการเงินให
ครอบคลุมไปถึงระยะเวลา 5 ปขางหนา จึงพยายามเลือกวิธี สรรหาประเภทเงินกู ที่จะทําใหมีความยืดหยุน
หรือสภาพคลองมากที่สุดในการบริหารเงินทุนของ บริษัทฯ ตอไปใน 5 ป ขางหนานี้ โดยขอยกตัวอยางใน
บางประเด็นที่พิจารณาดังนี้
(1)

บริษัทฯ เองไดคํานึงถึงผลกระทบในทางลบที่จะเกิดกับผูถือหุน ดังนั้น จึงไดพิจารณากําหนด
เงื่อนไขบางอยางสําหรับหุนกูแปลงสภาพที่จะออกวา ในกรณีที่บริษัทฯ มีเงินสดเหลืออยู หรือ
เงินทุนมากเกินไป บริษัทฯ มีสิทธิที่จะชําระคืนผูถือหุนกูดวยเงินสด เพื่อจํากัดผลกระทบในทาง
ลบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution)

(2)

Dilution 21% ที่กลาวถึงเปนอัตราสูงสุดหากมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญจํานวนทั้งสิ้น
175 ลานหุน ขอยกตัวอยางดังนี้ สมมติตัวเลขราคาหุน ณ วันนี้เทากับราคา 50 บาท และบวกสวน
เพิ่ม 20% ราคาแปลงสภาพจะเทากับ 60 บาท และถาออกหุนกู ทั้งสิ้น 150 ลานเหรียญสหรัฐ
จะตองใชหุนประมาณ 90 ลานหุน โดยสมมติฐานวาหุนทั้งหมดมีการใชสิทธิแปลงสภาพทั้ง
จํานวน Dilution ที่จะเกิดกับผูถือหุนก็ยังต่ํากวา 21% มาก

(3)

บริษัทฯ มีการกําหนดเงื่อนไขใหมีการใชสิทธิไถถอน โดยกําหนดใหตองไถถอนในสัดสวน 1 ใน
3 ในปที่ 3 ปที่ 4 และปที่ 5 เพราะฉะนั้น ในชวงใดราคาหุนในตลาดมีราคาต่ํากวาราคาแปลง
สภาพ ผูถือหุนกูจะไมแปลงสภาพหุนกูเปนหุนสามัญ ซึ่งจะทําใหหุนกูเปนเสมือนหนี้ธรรมดา อีก
ทั้งเปนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกกวาอัตราที่บริษัทฯ ตองจายธนาคารในปจจุบัน โดยแผนการ
ลงทุนที่วางไวใน 5 ปขางหนานี้ บริษัทฯ เห็นวาการออกหุนกูแปลงสภาพนี้เหมาะสมที่สุดสําหรับ
บริษัทฯ

ประธานฯ ไดกลาวชี้แจงเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้ ถาบริษัทฯ ออกเปนหุนกูซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะทําใหเกิด
ภาระหนี้ทันที และจะตองสํารองเงินสดเพื่อจายคืนตามกําหนดเวลา บริษัทเดินเรือควรรักษาโครงสราง
เงินทุนอยางระมัดระวัง เชน รักษาอัตราสวนของหนี้สินตอทุน 1:1 หรือต่ํากวานั้น เพราะรายไดของธุรกิจ
ประเภทนี้ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดโลกซึ่งเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ถาบริษัทฯ มีภาระการชําระหนี้จํานวนมากที่
มีกําหนดเวลาแนนอนก็จะไมเปนผลดีตอบริษัทฯ ทานประธานชี้แจงวาสวนที่เปนขอดีสําหรับบริษัทฯ ใน
การออกเปนหุนกูแปลงสภาพคือ ถาบริษัทฯ มีกําไรมากอาจชําระเปนเงินสดก็ได ซึ่งเหมือนกับเปนการ
ชําระหนี้ปกติ ในทางกลับกันเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้ บริษัทฯ ไมมีสภาพคลองเพียงพอ แตถาราคาหุนของ
บริษัทฯ ดีพอสมควร ผูถือหุนกูอาจจะเลือกใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯ แทนที่จะรับคืน
เปนเงินสดก็ได ซึ่งเปนทางเลือกในการบริหารเงินของบริษัทฯ ที่ถือวายืดหยุน
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สวนเรื่องผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) ที่ผูถือหุนเปนกังวล ขอเรียนใหทราบ
วา บริษัทฯ กําลังเจริญเติบโต และมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น ถึงแมวาจะมีจํานวนหุนเพิ่มขึ้นก็ตาม แตรายไดตอหุน
จะไมลดลงหรือลดลงในอัตราที่นอยมาก ซึ่งหากเปนกรณีที่ไมมีรายไดเพิ่มขึ้นแตจํานวนหุนเพิ่มขึ้น จะทํา
ใหเกิด dilution กับผูถือหุน แตบริษัทฯ อยูในชวงเจริญเติบโตและขยายกิจการ การเพิ่มทุนเพื่อนําเงินทุนที่
ไดมาใชในการทําใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นหรือลดตนทุนปจจุบันลง ขอใหผูถือหุนมองในระยะยาววา
บริษัทฯ ควรมีเงินสํารอง เพื่อขยายกําไร เตรียมฐานะใหมั่นคงพรอมที่จะรองรับการผันผวนของธุรกิจใน
อนาคต
3.

บริษัทฯ เปนผูมีสิทธิในการตัดสินวาจะชําระเงินสดหรือชําระเปนหุนสามัญแตเพียงฝายเดียวใชหรือไม
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการไดตอบวาเปนสิทธิของบริษัทฯ แตเพียงฝายเดียวที่จะตัดสินใจ
วาจะชําระเปนเงินสดหรือชําระเปนหุนสามัญ

4.

ตามที่บริษัทฯ แจงวาเปนสิทธิของบริษัทฯ แตเพียงฝายเดียวที่จะเลือกชําระเปนเงินสดหรือหุนของบริษัทฯ
ดังนั้น ขอทราบอัตราดอกเบี้ยระหวางหุนกูธรรมดาและหุนกูแปลงสภาพ และคาดวาจะออกประมาณเมื่อไร
ซึ่งผูถือหุนเห็นดวยที่บริษัทฯ เลือกออกหุนกูในชวงเวลานี้
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการ ไดอธิบายวามี 2 ทางเลือก คือ ถาผูถือหุนกูแปลงสภาพเห็นวา
ราคาหุนไมเกินราคาแปลงสภาพจะกลายเปนหนี้ปกติ แตถาหุนเกินราคาแปลงสภาพ ก็มีแนวโนมที่จะแปลง
เปนหุนสามัญ ในกรณีที่ผูถือหุนกู แปลงสภาพรอใหหุนกู แปลงสภาพครบกําหนด บริษัทฯ ควรจะจายคืน
เปนเงินสด แตถา บริษัทฯ ไมมีกระแสเงินสดพอที่จะจายก็มีสิทธิที่จะใหหุนแลกเปลี่ยนกับการชําระเปนเงิน
สด เปรียบเสมือนการทํา equity placement ในวันนั้นเลย ตรงกัน ขาม ถากระแสเงินสดในบริษัท ฯ คอนขาง
ดี เมื่อมีการขอแปลงสภาพเปนหุน บริษัทฯ สามารถขอคืนสวนหนึ่งเปนเงินสด อีกสวนหนึ่งเปนหุนก็ได
ซึ่ง ผูถือหุนกู แปลงสภาพก็ ไมไดเสียเปรียบ เพราะเปรียบเสมือนบริษัทฯ ซื้อหุนคืนในราคาตลาด ถาราคา
หุนในตลาดวันนั้นเทากับ 70 บาท บริษัทฯ ตองจายผูถือหุนกู แปลงสภาพเทียบเทากับราคา 70 บาทตอหุน
บริษัทฯ พยายามจะหาวิธีที่จะบริหารใหมีผลกระทบในทางลบใหนอยที่สุด เพื่อผลประโยชนของผูถือหุน
ในสวนของอัตราดอกเบี้ยของหุนกูแปลงสภาพ คอนขางมั่นใจวานาจะถูกกวาเงินกูที่มีอยู ณ เวลานี้

5.

ผูถือหุนไดเสนอลักษณะของหุนกูแปลงสภาพของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
กําหนดชัดเจนเกี่ยวกับราคาแปลงสภาพ และสวนเพิ่มเลยวาจะเปนอัตราเทาใด หากไมใชสิทธิแปลงสภาพก็
จะไดรับคืนเปนเงินสดไปเลย ซึ่งทําใหไทยยูเนี่ยนไดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวาในขณะนั้น ขอเสนอใหเปน
ทางเลือกสําหรับบริษัทฯ พิจารณา

มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดังกลาวขางตน
(เห็นดวย 261,835,676 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.93 ไมเห็นดวย 441,200 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.17
งดออกเสียง 5,091,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.90)
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมทราบวา ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 693,684,422 บาท แบงออกเปนหุน
สามัญจํานวน 693,684,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 643,684,422 บาท
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 643,684,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทฯ มีหุนจดทะเบียนที่ยงั
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งไดจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542
ตามมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทมหาชนจํากัด จะตองตัดหุนจดทะเบียนที่
ยังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุน ยกเวนหุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลง
สภาพ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ดังนั้น ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 50,000,000 หุน จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 693,684,422 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 643,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
643,684,422 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
จํานวน

643,684,422 บาท

(หกรอยสี่สิบสามลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองบาท)

แบงออกเปน

643,684,422 หุน

(หกรอยสี่สิบสามลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองหุน )

มูลคาหุนละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
มติ

643,684,422 หุน
- ไมมี - หุน

(หกรอยสี่สิบสามลานหกแสนแปดหมื่นสี่พันสี่
รอยยี่สิบสองหุน )
(-)

ที่ประชุม ไดพิจารณาแลวจึงมีมติอ นุมัติการลดทุน โดยการตัดหุนจดทะเบีย นที่ยังมิไดนําออกจําหนาย
จํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ
บริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน
(เห็นดวย 261,837,876 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.93 ไมเห็นดวย 530,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.19
งดออกเสียง 5,000,000 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.87)
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 225,000,000 บาท
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 225,000,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
643,684,422 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 868,684,422 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 868,684,422 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
ขอ 4.

ทุนจดทะเบียน
จํานวน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

มติ

868,684,422 บาท
868,684,422 หุน
1 บาท
868,684,422 หุน
- ไมมี - หุน

(แปดรอยหกสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พัน
สี่รอยยี่สิบสองบาท)
(แปดรอยหกสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พัน
สี่รอยยี่สิบสองหุน )
(หนึ่งบาท)
(แปดรอยหกสิบแปดลานหกแสนแปดหมื่นสี่พัน
สี่รอยยี่สิบสองหุน )
(-)

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน
(เห็นดวย 261,734,276 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.89 ไมเห็นดวย 552,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.21
งดออกเสียง 5,081,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.90)

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ประสงคจะออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ
บริษัทฯ จะตองจัดสรรหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายตาม
รายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 ขางตน และบริษัทฯ ไดมีการลดทุนโดยการตัดหุนที่จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัดตามที่เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ตาม
รายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 3 ขางตน
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 225,000,000 หุน โดยแยก
พิจารณาเปนลําดับ ดังนี้
5.1

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 175,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพตามที่ไดรับอนุมัติในวาระขางตน ในกรณีที่บริษัทฯ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่ขออนุมัติในวาระขางตน หรือมีการจองซื้อหุนกูแปลง
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สภาพไมครบทั้งจํานวนตามที่เสนอขาย ซึ่งจะมีผลทําใหหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวมีจํานวนเกินกวา
จํานวนหุนที่ตองใชรองรับหุนกูแปลงสภาพ ใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนสวนที่เกินดังกลาว (ซึ่งไมมีความ
จําเปนตองสํารองไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ) เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขอ
อนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจในการ
พิจารณาจัดสรร และเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาว กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ
ผูถือหุนไดซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุนของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
ถามีหุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ สําหรับหุนกู แปลงสภาพแลว บริษัทฯ จะเสนอขายหุนใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) เพียงอยางเดียวใชหรือไม ซึ่งผูถือหุนมีความเห็นวาควรเพิ่มทางเลือกอื่น
ดวย เชน การยกเลิกหุนที่เหลือดังกลาวเลย
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้
จํานวนหุนที่กําหนดนั้นบริษัทฯ ไดคํานวณเพื่อใหเพียงพอสําหรับรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพตามหุนกู
แปลงสภาพที่ออก ซึ่งบริษัทฯ ยังไมทราบวาจะมีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญครบทั้งจํานวน
หรือไมและจะมีหุนเหลือจํานวนเทาใด ดังนั้น การที่บริษัทฯ ระบุวาหากมีหุนเหลือใหนําไปเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัดนั้นเปนการขออนุมัติผูถือหุนสํารองไวเทานั้น เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาขั้นตอนในการ
เสนอขายหุนใหกับบุคคลในวงจํากัดนั้นเปนวิธีการที่ใชเวลานอยที่สุด ในอนาคตหากบริษัทฯ ไมมีการ
เสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวตามที่ไดขออนุมัติไว บริษัทฯ ก็จะนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลดทุน
อยางเชนในวาระที่ 3 ก็ได
ประธานฯ ไดเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวาในการไดรับมติมิไดหมายความวาบริษัทฯ จะตองดําเนินการตามที่ขอ
อนุมัติเสมอไป โดยยกตัวอยางมติที่บริษัทฯ เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับการจัดสรรหุน
เพื่อเสนอใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งบริษัทฯ ก็มิไดดําเนินการออกเนื่องจากในตอนนั้น
บริษัทฯ ไมมีความจําเปนตองใชเงิน เพียงแตขออนุมัติผูถือหุนสํารองไวหากบริษัทฯ มีความจําเปนก็
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเรียกประชุมผูถือหุน
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 175,000,000 หุน
เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน
(เห็นดวย 261,734,276 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.89 ไมเห็นดวย 552,600 เสียง คิดเปนอัตรา
รอยละ 0.21 งดออกเสียง 5,081,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.90)

5.2

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน
เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศ
คณะกรรมการกลต. ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหนักลงทุน ที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน) บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูลตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน เพื่อ
เสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตาม
รายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน
(เห็นดวย 260,734,276 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.52 ไมเห็นดวย 1,552,600 เสียง คิดเปนอัตรา
รอยละ 0.58 งดออกเสียง 5,081,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.90)

วาระที่ 6

พิจารณารับทราบการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และการนําหุนสามัญของบริษัท เมอรเมด มาริไทม
จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงการปรับ
โครงสรางทุน
ประธานฯ ไดมอบหมายให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต เปนผูชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดของการออกหุนกูแปลง
สภาพของบริษัท ฯ ในครั้งนี้ใหผูถือหุนทราบ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 78.09 มีความประสงคจะออกหุนเพิ่มทุน เพื่อขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอ
ขายหุนใหกับประชาชนทั่วไป และเพื่อความคลองตัวในการระดมทุนดังกลาว เมอรเมดมีความประสงคจะเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบการนําการเมอรเมด
เขาเปนบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร
เหตุผลที่เมอรเมดจะนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร เพื่อใหสามารถระดมทุนสําหรับ
การขยายกิจการผานตลาดทุนไดดวยตนเอง แมวาบริษัทฯ จะสัญญาวาจะไมขายหุนจํานวนที่ถืออยู ในการเสนอขาย
หุนใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกของเมอรเมด (IPO) ภายหลังการระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุนใหกับ
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ของเมอรเมด จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (ซึ่งปจจุบันอยูที่รอยละ
78.09) ในเมอรเมดลดลง
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ผูถือหุนไดซักถามเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้
1.

ขอทราบ P/E Ratio ของกลุมธุรกิจนี้ในสิงคโปร

2.

บริษัทฯ มีแผนที่จะนําหุนของเมอรเมดมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เหมือนหุนของ
ดีแทคหรือไม

3.

การเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ตามที่ไดเคยแจงในการประชุมครั้งที่ผานมา
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้
ภายใตหมวดธรุกิจนอกชายฝงบนตลาดหลักทรัพย แหงประเทศสิงคโปรนั้น P/E Ratio นาจะอยูที่ ประมาณ
10 หรือมากกวา ในเวลานี้ บริษัทฯ ยังไมมีแผนสําหรับ dual listing ขอใหเมอรเมดมีการขยายธุรกิจ ให
มากกวานี้กอน จึงจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ ในสวนของ company visit บริษทั ฯ กําลัง ประสานงานกับ
ตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากตลาดหลักทรัพยฯ ไดจัด โครงการ company visit ซึง่ ทางตลาดหลักทรัพย ฯ จะ
รวมรับผิดชอบคาใชจายในสวนตรงนี้ดวย

4.

ผู ถื อ หุ น ขอให บ ริ ษั ท ฯ จั ด ให มี ก ารเยี่ ย มชมกิ จ การเองโดยไม ต อ งรอโครงการของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
เนื่องจากตลาดหลักทรัพยฯ มีเงื่อนไขในการเขารวมโครงการ และไดสอบถามเกี่ยวกับราคาของเมอรเมด
และตนทุนของบริษัทฯ ในการลงทุนในเมอรเมด
ม.ล. จันทรจุฑา ไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้
ณ เวลานี้ คงไมสามารถบอกไดวาราคาของเมอรเมดจะอยูที่เทาไร แตที่ปรึกษาทางการเงินไดยื่นขออนุญาต
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรเรียบรอยแลว และคงตองใชเวลาในการอนุมัติอีกหลายเดือน สวน
ตนทุนของบริษัทฯ ที่ลงทุนในเมอรเมดประมาณ 68 บาท ตอหุน

5.

การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรจะตองจดทะเบียนเปนเงินเหรียญสิงคโปรใช
หรือไม
ม.ล. จันทรจุฑา ไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้ เมอรเมดเปนบริษัทไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาด
ตางประเทศเชนเดียวกับ Thai Beverage Public Company Limited ซึ่งราคาพารของเมอรเมดคือ 1 บาท ซึ่ง
เปนเงินไทย แตเมอรเมดมีสิทธิเลือกวาจะใชเงินเหรียญสิงคโปรหรือเงินเหรียญสหรัฐก็ได แตในเวลานี้ยัง
ไมไดมีการตัดสินใจตองใหผานการอนุมัติเสียกอน
ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ เรื่องราคาหุนคงตองรอใหไดรับอนุมัติเสียกอนเพื่อพิจารณาจากตลาด
สิงคโปรในขณะนั้น สวนเรื่องการเยี่ยมชมกิจการนั้นคงไมสะดวกสําหรับการออกไปเยี่ยมชมการขุดเจาะ
น้ํามันเนื่องจากมีคาใชจายสูงและอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได บริษัทฯ จะจัดใหเยี่ยมชมที่สํานักงานที่ แหลม
ฉบังและจะอธิบายรายละเอียดใหผูถือหุนทราบถึงวิธีการดําเนินการตอไป
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6.

ขอทราบสั ด ส ว นการถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ในเมอร เ มดภายหลั ง จากที่ เ มอร เ มดเข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรแลว
ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในระยะยาวโดยเปนผูถือหุนรายใหญในเมอรเมด
ซึ่งขณะนี้ยังไมทราบสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในเมอรเมดภายหลังจากที่เมอรเมดเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศวาจะเปนสัดสวนเทาใด เนื่องจากยังไมทราบวาเมอรเมดจะเสนอขายหุนที่
จํานวนเทาใด
ประธานฯ ไดเรียนชี้แจงเพิ่มเติมวา ผูบริหารของเมอรเมดจะเปนผูพิจารณาวาเมอรเมดจะเสนอขายหุนที่
จํานวนเทาใด มิใชบริษัทฯ ในฐานะผูถือหุน แตบริษัทฯ จะพยายามคงสัดสวนการถือหุนใหบริษัทฯ รักษา
สถานะความเปนผูถือหุนรายใหญในเมอรเมด

7.

ขอทราบสัดสวนการถือหุนในเมอรเมดโดยประมาณ เนื่องจากเมอรเมดไดมีการยื่นขออนุญาตกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปรแลว นาจะพอทราบตัวเลขการเสนอขายหุนของเมอรเมดแลว
ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงวา เมอรเมดยื่นขออนุญาตแลวแตยังไมไดมีการใหขอมูลในสวนนี้

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบการที่เมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จะดําเนินการนําเมอรเมดเขาเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร ตามรายละเอียดขางตน
มติ

วาระที่ 7

ที่ประชุมรับทราบการที่เมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จะดําเนินการนําเมอรเมดเขาเปนบริษัทจด
ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศสิ งคโปร โดยเมอรเ มดจะตอ งดําเนิ น การต า งๆ เกี่ยวกั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางทุนเพื่อใหสอดคลองกับการเสนอขายหุนใหกับประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)
และการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053 หนวยใหแกพนักงาน (รวมถึง
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ภายใตโครงการ
เสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme)
ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ ประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053 หนวย โดยไมมีคาตอบแทนใหแก
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนจํานวนไม
เกิน 35 ราย ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP
Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบแทนความทุมเทของพนักงานในตําแหนงที่สําคัญดังกลาวที่ใหกับเมอรเมด ตาม
รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ)
ของเมอรเมด และบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง
กรรมการ) ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
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นอกจากนี้ ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไป
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาต ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพ ย ใหแกพนักงาน (ESOP
Scheme) ใหแกพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดจํานวน 8 ทานเปนรายบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการ/พนักงาน

ตําแหนง

1. นายเดวิด ซิมปสัน
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

กรรมการและกรรมการผูจัดการบริษัท
เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)
นายมารค เซฟเพิรด
กรรมการบริษัท เมอรเมด ออฟชอร
เซอรวิสเซส จํากัด
นายแมกเน โฮฟเดน
กรรมการ
บริษัท
เมอรเมด
ดริลลิ่งค (มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ บริษัท เมอรเมด ดริลลิ่งค
จํากัด
นายไชมอน เทอรเนอร
ผูจัดการแผนกทั่วไป บริษัท
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
นายสตีฟ ฮิวส
ผูจัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมอร
เมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด
นายเกรม ธอมัส
ผูจัดการแผนกฐานขุดเจาะ บริษัท เมอร
เมด ดริลลิ่งค จํากัด
นายอเล็กซานเดอร เฮย
ผูจัดการแผนกฐานขุดเจาะ บริษัท เมอร
เมด ดริลลิ่งค จํากัด
นายไคลฟ อ็อพเพอรแมน ผูจัดการกองเรือฝายเทคนิค บริษัท เมอร
เมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
(หนวย)
996,335

รอยละ/จํานวน
ใบสําคัญแสดง
สิทธิทั้งหมด
26

613,130

16

536,490

14

536,490

14

287,402

7.5

287,402

7.5

287,402

7.5

287,402

7.5

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เมอรเมดจะดําเนิน การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใหแก พนักงานของเมอรเมด ภายหลังจากที่เมอรเมดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
สิงคโปรแลว และเมื่อไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มติ

ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1.

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053 หนวย ใหแกพนักงานของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอ
ขายหลักทรัพยใหแกพนักงานของเมอรเมด (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ไดเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไมมีผูถือ

14

ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุ นรายใดที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053 หนวย ใหแกพนักงานของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกพนักงานของเมอรเมด (ESOP Scheme)
(เห็นดวย 261,511,876 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 97.81 ไมเห็นดวย 846,600 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 0.32
งดออกเสียง 5,010,000 เสียง คิดเปนอัตรารอยละ 1.87)
2.

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาต
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพ ย ใหแกพนักงานของเมอรเมด (ESOP Scheme) ใหแกพนักงานเปน
รายบุคคล ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ โดยมีราย ละเอียดดังนี้

รายชื่อพนักงาน
1. นายเดวิด ซิมปสัน

2. นายมารค เซฟเพิรด

จํานวน
รอยละ/จํานวน
คะแนนเสียงที่อนุมัติ
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง
สิทธิ (หนวย) สิทธิทั้งหมด (%)
996,335
26
เห็นดวย 257,403,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 0.53
งดออกเสียง 8,553,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
613,130
16
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
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รายชื่อพนักงาน
3. นายแมกเน โฮฟเดน

4. นายไชมอน เทอรเนอร

5. นายสตีฟ ฮิวส

6. นายเกรม ธอมัส

7. นายอเล็กซานเดอร เฮย

จํานวน
รอยละ/จํานวน
คะแนนเสียงที่อนุมัติ
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง
สิทธิ (หนวย) สิทธิทั้งหมด (%)
536,490
14
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
536,490
14
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
287,402
7.5
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
287,402
7.5
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
287,402
7.5
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20
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รายชื่อพนักงาน
8. นายไคลฟ อ็อพเพอรแมน

จํานวน
รอยละ/จํานวน
คะแนนเสียงที่อนุมัติ
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง
สิทธิ (หนวย) สิทธิทั้งหมด (%)
287,402
7.5
เห็นดวย 257,405,676 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
96.27
ไมเห็นดวย 1,411,300 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ
0.53
งดออกเสียง 8,551,500 เสียง
คิดเปนอัตรารอยละ 3.20

ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุนรายใดที่มีสวนไดเสียเขารวมประชุม และไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาตภายใต
โครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานของเมอรเมด (ESOP Scheme) ใหแกพนักงานของเมอรเมด
เปนรายบุคคล
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น ๆ
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

การเสนอขายหุนของเมอรเมดใหแกประชาชนทั่วไป หมายถึงเฉพาะคนสิงคโปรใชหรือไม เนื่องจากเมอร
เมดจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร
ประธานฯ ไดชี้แจงวา การเสนอขายหุนของเมอรเมดนั้น เสนอขายใหแกนักลงทุนในตางประเทศเทานั้น แต
ถานักลงทุนไทยมี บัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยในประเทศสิงคโปร ก็จะสามารถ
จองซื้อหุนดังกลาวได
ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา เมอรเมดเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไป (Public Offering)
แบงเปน 2 กุลม คือ กลุมแรกเสนอขายทั่วโลกแกนักลงทุนสถาบันในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย และกลุมที่ 2
เสนอขายใหแกนักลงทุนรายยอยในประเทศสิงคโปร แตทั้งนี้ทางสํานักงาน กลต. ไมอนุญาตใหมีการเสนอ
ขายในประเทศไทย

2.

ขอทราบจํานวนทุนจดทะเบียนปจจุบันของเมอรเมด และการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,832,053
หนวย ซึ่งสามารถใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญได 1 หุน ซึ่งเทากับเมอรเมดตองสํารองหุนจํานวน 3,832,053
หุน ไมทราบวาคิดเปนสัดสวนเทาไรของทุนจดทะเบียนใหมของเมอรเมด
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ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงวา ปจจุบันเมอรเมดมีทุนจดทะเบียนจํานวน 383,205,340 หุนสัดสวนดังกลาวคิด
เปน 1% ของทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของเมอรเมด
3.

เมอรเมดมีการยื่น filing หรือยัง ถามีการยื่นแลวสามารถบอกจํานวนหุนที่เมอรเมดจะเพิ่มทุนใหที่ประชุม
ทราบไดหรือไม
ประธานฯ ไดชี้แจงวา เมอรเมดมีการยื่น filing แลว แตเปนการยื่นที่เรียกวา preliminary filing เมื่อไดรับ
อนุมัติแลว จึงจะมาพิจารณาวาจะเสนอขายหุนที่จํานวนเทาใด

4.

ทุนจดทะเบียนของเมอรเมดเปนเงินเหรียญสหรัฐหรือเงินบาทหรือเงินเหรียญสิงคโปร
ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงวา ทุนจดทะเบียนของเมอรเมดเปนเงินบาท

5.

ตามที่ไดแจงวาบริษัทฯ ออกหุนกูแปลงสภาพ 170 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อ refinance เมื่อ เมอรเมดจะ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร เราควรพิจารณาขายหุนออกสวนหนึ่ง โดยที่ยังคงถือหุนสวน
ใหญ คือเกิน 50% อยากทราบวาบริษัทฯ จะนําเงินสวนเกินนี้ไปทําอะไร
ประธานฯ ไดชี้แจงวา เงินที่ไดจากการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯ จะนําไปชําระคืน หนี้เงินกูของ
กลุมบริษัทเดินเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะขายหุนของเมอรเมด แตมี
นโยบายที่จะถือหุนอยูในสัดสวนที่ไมนอยกวา 50% ไมวาภายหลังเมอรเมดจะมีทุนจดทะเบียนเทาใด เมื่อ
เขาเปนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร ซึ่งขณะนี้ผูบริหารของเมอรเมดอยู
ระหวางการพิจารณาวาจะเสนอขายหุนเปนจํานวนเทาใด

6.

Free Float ในตลาดสิงคโปรเปนจํานวนกี่เปอรเซ็นต และถากําหนด 40% หรือ 30% จะเปนผลใหบริษัทฯ
ตองขายหุนดวยหรือไม
ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงวา Free Float ขั้นต่ําในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรอยูที่ประมาณ 10% เทานั้น

7.

รอบระยะเวลาบัญชีของเมอรเมดเปนเมื่อไร และในปที่ผานมา เมอรเมดโอนกําไรสวนที่ทางบริษัทฯ ควร
ไดรับใหบริษัทแม คือ TTA หรือยัง และบริษัทฯ มีนโยบายในการบังคับใหเมอรเมดโอนกําไรมาโดยทันที
หรือไม
ม.ล. จันทรจุฑา ไดชี้แจงวา เมอรเมดในฐานะที่เปนบริษัทลูกของ TTA ตองมีระยะเวลารอบปบัญชีเดียวกับ
บริษัทแม คือวันที่ 30 กันยายน และในปที่ผานมาเมอรเมดยังไมไดจายเงินปนผลใหกับ TTA เมอรเมดจะมี
นโยบายจายปนผลหรือไมในอนาคต ยังไมมีการกําหนดอยางชัดเจนในเวลานี้

8.

ในฐานะที่ TTA เปนผูถือหุนใหญ ซึ่งปจจุบันถือหุนอยูเกือบรอยละ 80 ไมสามารถบังคับเมอรเมดให
จายเงินปนผลใหไดเลยหรือ บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนใหญนาจะสามารถที่จะเขาไปกําหนดกฎเกณฑ ได
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