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ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
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เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

:

นายอัศวิน คงสิ ริ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้คุณพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่
ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ ในการดําเนินการประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ คุณพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจํานวน
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681 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 134,831,151 หุ น้ และโดยการมอบฉันทะ 600 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 152,019,302 หุน้ รวม
จํานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 1,281 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 286,850,453 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
40.5153 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
708,004,413 (เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯกล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 และได้มอบหมายให้นายกิ
ติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ นผูช้ ้ ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการ
ออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ และการนับคะแนนเสี ยง
นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนน
เสี ยงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลําดับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้อมูลใน
แต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระนั้น ๆ
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่ได้
จัดเตรี ยมไว้
2. ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ยกเว้นใน
วาระที่ 11 และวาระที่ 12 ซึ่ งเป็ นเรื่ องเลือกตั้งกรรมการ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงใน
บัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนํามานับคะแนน ผูถ้ ือหุ ้นจะลงลายมือชื่อในบัตร
ลงคะแนนหรื อไม่กไ็ ด้
การรวบรวมผลคะแนน เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระหักออกจาก
จํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
3. สําหรับวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ซึ่ งเป็ นเรื่ องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับ
คะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบ ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
สําหรับขั้นตอนและวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในรายละเอียด จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบต่อไปเมื่อถึงวาระที่ 11 และวาระที่ 12
4. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยง เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลา จะมีการดําเนินการประชุมหรื อพิจารณา
วาระต่อไป เว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
5. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ (ยกเว้นคัสโตเดียนในกรณี ของผูล้ งทุนต่างประเทศ)
จะต้องออกเสี ยงลงคะแนนด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ โดยแยกคะแนนเสี ยงไม่ได้
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หลังจากที่ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั ที่ปรึ กษา เอชเอ็นพี จํากัด มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสี ยง
ในที่ประชุม และขอให้มีผถู้ ือหุน้ 2 รายมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงด้วย ซึ่ งได้มีผถู้ ือหุน้ 2 รายยกมือขึ้นเพื่อขอ
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นครั้งที่
2 มีนาคม พ.ศ. 2554

1/2554

ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่ งผูด้ าํ เนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2554 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้สรุ ปได้ดงั นี้
1. รายงานการประชุมคราวก่อนมีการลงรายละเอียดได้ดี แต่สังเกตได้วา่ ใช้เวลาในการประชุมยาวนาน เพราะมี
คําถามจากผูถ้ ือหุน้ มาก ซึ่ งนับว่าเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะทําให้รู้จกั บริ ษทั ฯ มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี อยากจะขอให้ผู้
ถือหุน้ ถามคําถามให้ส้ นั และขอให้กรรมการตอบให้กระจ่างชัด เพื่อไม่ให้ช่วงท้ายๆ ผูถ้ ือหุ น้ ทยอยกลับบ้าน
ซึ่ งจะทําให้ไม่ได้ประโยชน์จากการประชุมในช่วงท้าย
2. ผูถ้ ือหุ ้นขอให้พิจารณาเกี่ ยวกับเนื้ อหาในรายงานการประชุ มว่า ในบางข้อไม่ได้ใส่ คาํ พูดที่ ผูบ้ ริ หารตอบ
คําถามลงไปทั้งหมด และข้ามเหตุการณ์ในห้องประชุมบางตอนไป เช่น การที่คณะกรรมการหยุดการประชุม
ชัว่ คราวในห้องประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อปรึ กษาหารื อกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลที่ผถู้ ือหุ น้ เสนอมาเพิ่มเติมใน
ห้องประชุม ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ ขอให้พิจารณาว่า ควรแก้ไขรายงานการประชุมหรื อไม่
ประธานฯ ได้รับฟั งข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุ ้น โดยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมนั้น บริ ษทั ฯ จะได้นาํ
ข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุ งการบันทึกรายงานต่อไป และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2554 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
132,834,500
98.1327%

ไม่เห็นด้วย
2,527,560
1.8672%
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งดออกเสี ยง
153,307,594
-

รวม
288,669,654
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 42 ราย นับจํานวนหุน้
ได้รวม 1,819,201 หุ น้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,323 ราย นับจํานวน
หุ น้ ได้รวมทั้งสิ้ น 288,669,654 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.7722 ของจํานวนหุน้ 708,004,413หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั ฯ
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับรอบบัญชี 2554 สิ้นสุ ดวันที่ 30กันยายน 255 4

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ประธานฯ ขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรณี ที่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ สองท่าน คือ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และคุณฐิติมา รุ่ งขวัญศิริ
โรจน์ ได้รับหมายเรี ยกของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรื อ “ดีเอสไอ” เพื่อให้ช้ ีแจงเกี่ยวกับการซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ ง
เซอร์ วิสเซส จํากัด (มหาชน) หรื อ UMS และกรณี ที่ดีเอสไอได้มีหนังสื อมายังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอให้บริ ษทั ฯ
นําส่ งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของดีเอสไอกรณี เกี่ยวกับผูบ้ ริ หารดังกล่าว ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่ องนี้
เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อจากดีเอสไอแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนิ นการ
ตรวจสอบเรื่ องดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้วา่ จ้างบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึ กษาธุ รกิจ จํากัด (“เคพีเอ็ม
จี”) เป็ นที่ปรึ กษาอิสระทางการบัญชีและการเงิน และบริ ษทั แอลเอส ฮอไรซัน จํากัด (“แอลเอสเอช”) เป็ นที่ปรึ กษาอิสระ
ด้านกฎหมาย เพื่อตรวจสอบเรื่ องนี้ และประธานฯ ขอให้ตวั แทนจากแอลเอสเอช และจากเคพีเอ็มจี รายงานการตรวจสอบ
ให้ที่ประชุมทราบ
นางสวนันท์ ลิ ม ปรั งษี จากแอลเอสเอช รายงานให้ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า แอลเอสเอชได้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ให้ดาํ เนิ นการทบทวนและจัดเตรี ยมรายงานเพื่อทบทวนการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายซึ่ งบริ ษทั ฯ หรื อ TTA ได้จดั ให้มีข้ ึนเพื่อประกอบการพิจารณาเข้าซื้ อหุ น้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั UMS
จากนายไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร และนายชัยวัฒน์ เครื อชะเอม (ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ UMS) โดยบริ ษทั เฮอร์ เมลิน ชิปปิ้ ง
จํากัด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 (ภายหลัง บริ ษทั เฮอร์ เมลิน ชิปปิ้ ง จํากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั อะธี น โฮลดิ้ง จํากัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552)
สําหรับผลจากการทบทวนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย
แอลเอสเอชไม่พบประเด็นทางกฎหมายอันมี
นัยสําคัญที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อ TTA อาจไม่สามารถจัดการได้ ก่อนที่นิติกรรมการซื้ อขายจะเสร็ จสมบูรณ์ ทั้งนี้
ยกเว้นแต่เพียงบางประเด็น (อาทิเช่น ประเด็นเรื่ องใบอนุญาต และการขอความยินยอมจากคู่สัญญา ฯลฯ) ซึ่ งเป็ นประเด็นที่
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ น่าจะสามารถดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริ หารจัดการได้ภายหลังจากที่นิติกรรมการซื้ อขาย
เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ในการนี้ แอลเอสเอช พบว่า บริ ษทั ฯ หรื อ TTA และบริ ษทั เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ ง จํากัด ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน หรื อ ณ วันที่เข้าทํานิติกรรมการซื้ อขายแล้ว นอกจากนี้ ผูข้ ายได้ให้คาํ รับรอง และคํารับประกัน
ภายใต้สัญญาซื้ อขายเพื่อรองรับประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ที่ได้พบและหยิบยกขึ้นเป็ นประเด็นพิจารณา ระหว่างการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในปี พ.ศ. 2552 แล้ว ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริ ษทั ฯ หรื อ TTA และบริ ษทั เฮอร์เมลิน ชิปปิ้ ง
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จํากัด จึงได้รับการรับประกัน และมีสิทธิเรี ยกร้องต่อผูข้ ายในกรณี ที่มีการผิดคํารับรอง หรื อคํารับประกันที่ผขู ้ ายได้ให้ไว้
ภายใต้กรอบของระยะเวลา และจํานวนค่าเสี ยหายที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
นางกมลวัลย์ ชุ ณหกสิ การ ตัวแทนจากเคพีเอ็มจี ได้กล่าวถึงขอบเขตการทํางานของเคพีเอ็มจี ซึ่ งรวมถึงการ
สอบถามและสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารหลักของบริ ษทั ฯ หรื อ TTA เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลัง (background) และ
กระบวนการตัดสิ นใจในการลงทุนในการเข้าซื้ อหุ ้นของ UMS การสอบถามกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ และ
ขั้นตอนการลงทุน และเอกสารเกี่ ยวกับนโยบายการลงทุน การสอบทานเอกสารต่างๆ ที่ บริ ษทั ฯ ใช้หรื อประกอบการ
ตัดสิ นใจในการเข้าซื้ อหุ ้นของ UMS อาทิ เอกสารการวิเคราะห์สถานะ (due diligence report) และรายงานต่างๆ ที่
วิเคราะห์โดยที่ ปรึ กษาทางการเงินและที่ปรึ กษากฎหมาย รายงานการประชุมกรรมการของบริ ษทั ฯ รายงานการประชุม
กรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เฮอร์ เมลิน ชิปปิ้ ง จํากัด ในช่วงระหว่างที่มีการซื้ อหุ ้น UMS
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุ ป เคพีเอ็มจี ไม่พบว่า การเข้าซื้ อ
หุ น้ UMS ไม่เป็ นไปตามแนวทางการลงทุนทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ โดยดูจาก กลยุทธ์การลงทุนของบริ ษทั ฯ การว่าจ้างที่ปรึ กษา
ทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ในการจัดทําเอกสารการวิเคราะห์สถานะ (due diligence) และการประเมินมูลค่าราคาหุ น้ ราคาที่ทาํ การเสนอซื้ ออยูใ่ นช่วง
ราคาตามการประเมิ นมูลค่าราคาหุ ้นของที่ ปรึ กษาทางการเงิ นและของที มงานของบริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ เคพีเอ็ม จี ได้ท าํ การ
เปรี ยบเทียบมูลค่าส่ วนเพิ่มของการทําคําเสนอซื้ อกับราคาหุ น้ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน ก่อนวันทําคําเสนอ
ซื้ อหลักทรัพย์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 พบว่ามูลค่าส่ วนเพิ่มของการทําคําเสนอซื้ อของหุ น้ UMS อยูใ่ นช่วงราคาของแต่ละ
ค่าเฉลี่ยดังกล่าว
ในประเด็นที่เกี่ยวกับการไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของ UMS เป็ นหุ ้นสามัญนั้น พบว่า ในงบ
การเงินตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตของ บริ ษทั เฮอร์ เมลิน ชิปปิ้ ง จํากัด หรื อ บริ ษทั อะธี น โฮลดิ้ง จํากัด มีการ
บันทึกเงินลงทุนทั้งจํานวน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า เป็ นการลงทุนระยะยาว ไม่พบการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ในการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของบริ ษทั ฯ ที่ไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของ UMS
เป็ นหุ ้นสามัญนั้น พบว่า บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับผลดีและผลเสี ยในการใช้สิทธิ หรื อไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพ ซึ่ งหากมี
การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิของ UMS เป็ นหุน้ สามัญ จะต้องใช้เงินเพิ่มอีกประมาณ 480 ล้านบาท เพื่อให้ได้
สัดส่ วนการถือหุน้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 - 3 (จากร้อยละ 89.5 เป็ นร้อยละ 92) และเนื่องจากบริ ษทั ฯ ทราบว่า การใช้สิทธิ แปลง
สภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของ UMS เป็ นหุ น้ สามัญ จะทําให้อตั ราส่ วน free float ของ UMS ตํ่ากว่าร้อยละ 10 อีกทั้งการ
ขาดสภาพคล่องในการซื้ อขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเทียบกับผลดี ที่อาจทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิก
ถอนหุ ้น UMS จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และไม่จาํ ต้องเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามและ
ข้อมูลที่ปรากฏในคําเสนอซื้ อหุ น้ UMS บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหุน้ UMS ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
จากการสอบทานกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดทุน รวมถึงข้อกําหนดและนโยบายของบริ ษทั ฯ เคพีเอ็มจี
ไม่พบว่า การตัดสิ นใจดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิในระดับที่เหนือกว่าผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ กล่าวโดยสรุ ป เคพีเอ็มจี ไม่
พบว่า การลงทุนใน UMS และการไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของ UMS เป็ นหุ น้ สามัญ ไม่เป็ นไปตามแนว
ทางการลงทุนตามปกติ และผิดวิสัยของการตัดสิ นใจในการลงทุน
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หลังจาก แอลเอสเอช และเคพีเอ็มจี ได้รายงานผลกรณี การลงทุนใน UMS และการไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของ UMS เป็ นหุ ้นสามัญแล้ว มีผถู้ ือหุ ้น สอบถามผลการตรวจสอบของดี เอสไอ ซึ่ ง คุณกิติพงศ์
อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ ผูบ้ ริ หาร
ทั้งสองท่านได้ไปให้การต่อสู้คดีกบั ดีเอสไอแล้ว แต่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนื่องจากจะทําให้เสี ยรู ปคดี ซึ่ งขณะนี้ คดีอยูใ่ น
ขั้นการสอบสวนของ ดีเอสไอ
ผูถ้ ือหุ ้น ขอให้ประธานฯ เพิ่มหัวข้อวาระในการประชุมสามัญประจําปี ในครั้งถัดไป ให้มีหัวข้อเกี่ยวกับ วาระที่
ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เพื่อไม่ให้ปนกับวาระชี้แจงผลการดําเนินงาน
ประธานฯ รับทราบข้อเสนอของผูถ้ ือหุ น้ และจะนําไปพิจารณา
หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ชี้แจงผลประกอบการของบริ ษทั ฯ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กล่าวรายงานจุดเด่นของกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่ม โดยสรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มธุ รกิจขนส่ ง มีการขายเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองที่เก่าและมีความสามารถในการทํากําไรตํ่าออกไป 15 ลํา
และรับมอบเรื อใหม่ 3 ลํา ในปี ที่ผา่ นมา เรื อ ทอร์ เน็กซัส ถูกโจรสลัดโซมาเลียจับเรี ยกค่าไถ่ และบริ ษทั ฯ สามารถนําเรื อ
และลูกเรื อกลับมาได้อย่างปลอดภัย กลุ่มธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองได้โอนย้ายเรื อสัญชาติไทยไปยังบริ ษทั โทรี เซน
ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ส่ วนบริ ษทั ปิ โตรลิฟท์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เรื อบรรทุกนํ้ามันได้ซ้ื อเรื อบรรทุกนํ้ามันเพิ่มอีก 1 ลํา
กลุ่มธุ รกิจพลังงานนั้น บริ ษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริ ลลิ่งค์ จํากัด (“AOD”) สามารถระดมทุนได้ 180 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสโล ประเทศนอร์ เวย์ ซึ่ งมีบริ ษทั Seadrill เข้าถือหุ ้นใน AOD ใน
สัดส่ วนร้อยละ 33.75 ของทุนชําระแล้วของ AOD ทั้งนี้ AOD ได้สั่งต่อเรื อขุดเจาะชนิด Jack-up จํานวน 3 ลํา และมีกาํ หนด
รับมอบเรื อในปี พ.ศ. 2556 กลุ่มธุรกิจพลังงาน มีเหมืองถ่านหิ นที่ฟิลิปปิ นส์ที่เริ่ มให้ผลผลิตเชิงการค้า และยังมีเหมืองถ่าน
หิ นแห่งใหม่ Qing Mei ในประเทศอินโดนีเซี ย
กลุ่มธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งมีธุรกิจหลักได้แก่ ธุ รกิจโลจิสติกส์ถ่านหิ น ดําเนิ นการโดย บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ ง
เซอร์ วสิ เซส จํากัด (มหาชน) หรื อ UMS ในปี ที่ผา่ นมานั้น โรงงานของ UMS ที่สมุทรสาครถูกสั่งปิ ดจากเหตุการณ์ประท้วง
เรื่ องภาวะมลพิษของถ่านหิ นและประสบวิกฤตนํ้าท่วม นอกจากธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิ นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังต้องการพัฒนาให้
เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรในเวียดนาม ซึ่ งมีท่าเรื อและคลังสิ นค้า
ในส่ วนของกลุ่มธุ รกิจการลงทุน (holding) นั้น ได้มีการจัดตั้งบริ ษทั ส่ วนกลาง เพื่อให้บริ การแก่ทุกบริ ษทั ใน
เครื อ เช่น เทคโนโลยี สารสนเทศ จัดซื้ อ เพื่อลดความซํ้าซ้อน และมีการระดมทุนเงินกูจ้ าํ นวน 1,200 ล้านบาทจากธนาคาร
พาณิ ชย์ เพื่อจ่ายคืนหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา สัดส่ วนของรายได้รวมมีแนวโน้มที่จะมาจากกลุ่มธุ รกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน
มากขึ้น ซึ่ งในขณะที่รายได้จากกลุ่มธุ รกิจขนส่ งลดลงร้อยละ 41 เทียบปี ต่อปี แต่รายได้จากกลุ่มธุ รกิจพลังงานและกลุ่ม
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โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 59 และร้อยละ 34 เทียบปี ต่อปี ตามลําดับ ซึ งสะท้อนให้เป็ นประสิ ทธิภาพของแผนกลยุทธ์
การกระจายธุรกิจ
อัตรากําไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 7 จากรอบปี บัญชี 2553 โดยแบ่งออกเป็ น กลุ่มธุรกิจขนส่ งอัตรากําไรขั้นต้นลดลง
ร้อยละ 48 เทียบปี ต่อปี Baconco อัตรากําไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 2 เทียบปี ต่อปี ในขณะที่กาํ ไรขั้นต้นของเมอร์ เมดและ
UMS เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 และร้อยละ 19 เทียบปี ต่อปี ตามลําดับ
กําไรจากการดําเนินงานปกติ (ไม่รวมรายการพิเศษ) ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA)
สู งขึ้นจากรอบปี บัญชี 2553 ร้อยละ 1.3 อยูท่ ี่ 2,544 ล้านบาท ทั้งนี้ EBITDA จากธุรกิจเดินเรื อลดลง แต่ EBITDA จากสาย
ธุรกิจอื่นในกลุ่มขยายตัว (กลุ่มพลังงาน EBITDA ขยายตัวร้อยละ 244 เทียบปี ต่อปี ) และช่วยพยุง EBITDA ในภาพรวมไว้
ได้ ทั้งนี้ธุรกิจเดินเรื อเป็ นธุรกิจเดียวที่ไม่สามารถสร้างกําไรปกติ ก่อนหักดอกเบี้ย และภาษี EBIT ได้ กล่าวคือ ติดลบร้อยละ
25 ส่ วนธุรกิจหลักตัวอื่นๆ ต่างมี EBIT ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี ก่อน
ในด้านส่ วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้า ที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ไม่ถึงร้อยละ 50 มีส่วนแบ่งกําไรให้
บริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 อยูท่ ี่ 110 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2554
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กล่าวถึงสาเหตุที่กาํ ไรสุ ทธิปรับตัวลดลงในรอบปี บัญชี 2554 ว่ามีเหตุผลหลักจากการ
บันทึกสํารองการด้อยค่าสิ นทรัพย์จาํ นวน 554 ล้านบาท เนื่องจากเรื อขุดเจาะ MTR-1 ไม่ได้งานหนึ่งปี เต็ม และมีสินทรัพย์
ระหว่างการก่อสร้างที่ยงั อยูก่ บั ผูร้ ับเหมาช่วง ซึ่ งประสบปัญหาทางการเงิน ถ้าหากไม่มีการบันทึกสํารองการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์จาํ นวน 554 ล้านบาทนี้ บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรสุ ทธิใกล้เคียงกับรอบปี บัญชี 2553
สําหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2555-2556 นั้น ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กล่าวว่า ในกลุ่มธุรกิจขนส่ งนั้น ปริ มาณ
กองเรื อโลกซึ่ งสูงกว่าความต้องการขนส่ ง ยังคงกดดันค่าระวางเรื อต่อไป แต่บริ ษทั ฯ ก็ยงั มีสัญญาบริ การระยะยาวของ
Petrolift ที่สามารถสร้างฐานรายได้และกําไรที่แข็งแกร่ ง ธุรกิจพลังงานนั้น ความต้องการใช้บริ การวิศวกรรมใต้ทะเล
ปรับตัวสูงขึ้นทัว่ โลก เรื อขุดเจาะแบบ jack-up สมรรถนะสูงที่ให้บริ การในตลาดอยูใ่ นปัจจุบนั มีอตั ราการใช้ประโยชน์สูง
ถึงร้อยละ 98 อย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มราคาถ่านหิ นยังคงมีเสถียรภาพดีในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า สําหรับธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจผลิตปุ๋ ยตํ่าลงเพราะต้นทุนสูงขึ้น ทําให้บริ ษทั ฯ สร้างธุรกิจโลจิสติกส์
อย่างครบวงจรที่เวียดนาม เพื่อให้มีปริ มาณการขนถ่านสิ นค้าผ่านท่าเรื อ Baria Serece เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่ วนของงบ
ดุล ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ กําไรจากการดําเนินงานปกติ หรื อ Normalised EBITDA ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจากรอบปี บัญชี 2553
ร้อยละ 1.3 สิ นทรัพย์รวมในรอบปี บัญชี 2554 คือ 48,130 ล้านบาท ไม่แตกต่างมากนักจากรอบปี บัญชี 2553 ที่มีสินทรัพย์
รวมจํานวน 48,873 ล้านบาท อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในรอบปี บัญชี 2554 คือ 0.56 เท่า เทียบกับ 0.55 เท่า
ในรอบปี บัญชี 2553 ซึ่ งถือว่ายังตํ่าอยู่
หลังจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกล่าวรายงานผลการดําเนิ นงานในรอบปี บัญชี 2554
เสร็ จสิ้ นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็ น
การเสี ยเวลา หากผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบดุล
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และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามได้ในวาระนี้ และเมื่อถึงวาระ
ที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในเรื่ องงบการเงินต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้ถามคําถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน และแนวโน้มทางธุรกิจสรุ ปได้ดงั นี้
1. ขอทราบข้อได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งของบริ ษทั ฯ
2. ขอทราบว่า ในบริ ษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริ ลลิ่งค์ จํากัด หรื อ AOD นั้น เมอร์เมดมีอาํ นาจในการบริ หารหรื อไม่
และเหตุใด AOD จึงไม่ใช้สิทธิในการสั่งต่อเรื อขุดเจาะ jack-up ลําที่ 4 (คําถามเป็ นภาษาอังกฤษ)
3. การที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนในเมอร์เมดนั้น พบว่า เมอร์เมดมีผลขาดทุน ทําให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ลดลง
ไปด้วย ขอทราบว่า บริ ษทั ฯจะสามารถทําให้เมอร์เมดมีผลประกอบการดีข้ ึนได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถทําให้
ดีข้ ึน ก็ขอให้พิจารณาหยุดการลงทุนในเมอร์เมด เพื่อหยุดผลขาดทุน
4. ในส่ วนของธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะพัฒนากองเรื อและขยายรายได้หรื อไม่
5. ในภาวะที่ค่าระวางตกตํ่า บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะซื้ อเรื อหรื อไม่
6. จากผลประกอบการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผถู ้ ือหุน้ ไม่มนั่ ใจ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาในการทํา
projection ในระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อดูแนวโน้มว่า ผลประกอบการของบริ ษท
ั ฯ จะเป็ นไปในทิศทางใด
7. ขอทราบแผนงานและแนวทางของธุรกิจถ่านหิ น
8. เหตุใดธุรกิจ UMS จึงเติบโตช้าในช่วงสองสามปี นี้
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นายเดวิด ลอร์ เรนซ์ เอเมส ผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ ง นายวิชาย ชื่นสุ ขสวัสดิ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานธุรกิจโครงสร้าง
ขั้นพื้นฐาน และนายจอห์น เครน ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์ ได้ร่วมกันตอบผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง ซึ่ งเมอร์เมดดําเนินการอยูน่ ้ นั เมอร์เมดมีเรื อที่ทนั สมัยและค่อนข้างใหม่ โดยมีอายุเฉลี่ย
ประมาณ 8 ปี และมีประสิ ทธิภาพในการทํางานได้หลากหลาย ทําให้กองเรื อของเมอร์เมดสามารถไปทํางานได้ทวั่ โลก ซึ่ ง ณ
เวลานี้ เรื อที่ใหม่และใหญ่ที่สุดของเมอร์เมดทํางานอยูใ่ นทวีปแอฟริ กา และยังมีงานในแถบทวีปอื่นๆ อีก ดังนั้น แม้วา่ ตลาด
งานในเอเชียจะซบเซา แต่เมอร์เมดก็สามารถหางานชดเชยจากภูมิภาคอื่นๆ ได้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ก็จะหางานตามที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น
โดยจะไม่จาํ กัดอยูใ่ นเฉพาะแถบภูมิภาคเอเชีย
AOD เป็ นบริ ษทั ที่เมอร์ เมด และ Seadrill ถือหุน้ ในสัดส่ วนเท่าๆ กัน ในอัตราส่ วนร้อยละ 33.75 โดย Seadrill เป็ น
บริ ษทั ที่เป็ นเจ้าของเรื อขุดเจาะ 60 ลํา ในขณะที่เมอร์เมดมีเรื อขุดเจาะเพียงสองลํา Seadrill มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
เรื อขุดเจาะ ดังนั้น AOD จึงเซ็นสัญญาให้ Seadrill บริ หารด้านงานเทคนิคของเรื อขุดเจาะ และในส่ วนของการปล่อยเช่าเรื อ
หรื อ commercial นั้นจะเป็ นการบริ หารร่ วมกันระหว่างเมอร์เมดกับ Seadrill
คณะกรรมการของ AOD ประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งจากเมอร์เมด 1 คน และจาก Seadrill 1 คน และที่เหลือ
เป็ นกรรมการอิสระจํานวนหนึ่ง
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ในการไม่ใช้สิทธิสั่งต่อเรื อขุดเจาะลําที่ 4 นั้น เนื่องจากคิดว่าจะเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงเกินไปให้บริ ษทั ฯ เพราะใน
ปี ที่ผา่ นมาตลาดการเงินมีความผันผวน ทําให้เราคํานึงว่า ถ้าสั่งต่อเรื อขุดเจาะแล้วจะสามารถระดมทุนพอที่จะรับมอบเรื อขุด
เจาะลําที่ 4 ได้หรื อไม่ บริ ษทั ฯ จึงหันมาดูแลเรื่ องการหาเงินกูใ้ ห้กบั เรื อขุดเจาะทั้งสามลําและการหาลูกค้า
เมอร์ เมดมีผลกําไรจากการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา มีเพียงปี เดียวที่เมอร์เมดขาดทุน การที่เมอร์เมดขาดทุนในปี นี้
เพราะมีการตั้งสํารองการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของเรื อ 1 ลํา ซึ่ งหากไม่มีการตั้งสํารองการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตวั นี้ เมอร์เมด
จะมีกาํ ไรในปี นี้ ซึ่ ง ณ ขณะนี้ สภาพตลาดเรื อบริ การนอกชายฝั่งได้ปรับตัวดีข้ ึนแล้ว
ในเรื่ องธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองนั้น บริ ษทั ฯ มีแผนขยายกองเรื อเป็ น 26 ลําภายในปี พ.ศ. 2558 สําหรับ
ราคาเรื อในเวลานี้ ยังไม่คุม้ ที่จะลงทุนซื้ อในตอนนี้ ซึ่ งในการซื้ อเรื อมาเพิ่ม บริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจเดินเรื อจะต้องเพิม่
ทุน ดังนั้น เราจึงต้องเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งด้วย เพื่อเตรี ยมพร้อมในการขยายกองเรื อ บริ ษทั ฯ ได้สาํ รวจราคาเรื อมือสองใน
ตลาดอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อหาจังหวะเวลาที่จะเข้าซื้ อเมื่อมีโอกาส สําหรับกองเรื อที่มีอยู่ บริ ษทั ฯ ก็พยายามบริ หารกองเรื อให้
มีประสิ ทธิภาพโดยการบริ หารต้นทุนการบรรทุกต่อตันให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด
บริ ษทั ฯ มองธุรกิจถ่านหิ นแบบครบวงจร โดยมีการลงทุนเหมืองถ่านหิ นในฟิ ลิปปิ นส์และที่อินโดนีเซี ย และใน
ประเทศไทยลงทุนผ่าน UMS และในธุรกิจขนส่ งเราก็มีเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองที่ขนส่ งถ่านหิ นด้วย ถ้าเหมืองถ่านหิ น
ในฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซี ยสามารถผลิตถ่านหิ นได้ในระดับหนึ่งแล้ว บริ ษทั ฯ อาจกลายเป็ นผูใ้ ช้ถ่านหิ นในอนาคต ส่ วน
สาเหตุที่ UMS เติบโตไม่เร็ วเท่ากับบริ ษทั อื่น เพราะว่า UMS ดําเนินธุรกิจนําเข้าถ่านหิ น และมาคัดขนาด เพื่อจําหน่ายให้
โรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ และโรงซี เมนต์ ในขณะที่บริ ษทั อื่นจะไม่มีการคัดขนาดถ่านหิ นและทําการขายตรง ดังนั้น
ในอนาคต UMS อาจจะทําการขายตรงด้วย โดยเฉพาะถ่านหิ นที่มีคุณภาพสูง
ส่ วนข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ ที่จะให้ทาํ projection นั้น คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ มีคาํ ถามเกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงินสรุ ปได้ดงั นี้
1. ในงบดุล หมวดเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม พบว่า บริ ษทั ฯ ลงทุนในบริ ษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริ ลลิ่งค์ จํากัด หรื อ
AOD ในสัดส่ วนการถือหุ น
้ ร้อยละ 33.8 ขอทราบว่า รายการนี้มีหลักเกณฑ์พิจารณาในการลงทุนอย่างไร มี
การทําการวิเคราะห์สถานะของบริ ษทั (due diligence) หรื อไม่ และได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงแล้วหรื อยัง เพราะในปี 2554 AOD มีผลขาดทุน 117.252 ล้าน
บาท และ TTA รับผลขาดทุน 41.773 ล้านบาท
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเขียนว่า บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง นําสิ นค้าคงเหลือไปเป็ นหลักประกันเงินกูจ้ าก
ธนาคารจํานวน 1,028 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นรายการของปี 2554 แต่ไม่พบรายการนี้ในปี 2553 ขอทราบว่า เป็ น
ของบริ ษทั ใด
3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ที่
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง และบริ ษทั ย่อยของเมอร์เมด และ UMS ซึ่ งเป็ นผูก้ ไู้ ม่สามารถปฎิบตั ิตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว ซึ่ งในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้ อบบัญชีเขียนว่า จะไม่ส่งผลกระทบ
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กับงบการเงินบริ ษทั นั้น ผูถ้ ือหุ น้ ขอทราบว่า คือ เป็ นเงินจํานวนเท่าใด และเหตุใดในการคํ้าประกัน เราจึงไม่
ต้องรับภาระ
4. ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 35.4 หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อันเกิดจากการคํ้าประกันโดยกลุ่มบริ ษทั แก่
สถาบันการเงินเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อและการซื้ อวัตถุดิบ ซึ่ งมีตวั เลข 76.3 ล้านบาท และตัวเลข 106.1
ล้านดอลลาร์สหรัฐในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ นั้น ผูถ้ ือหุน้ ขอทราบว่า คืออะไร
5. ต้นทุนทางการเงินในรอบปี บัญชี 2554 คิดเป็ นเงิน 733 ล้านบาท อยากทราบว่า ต้นทุนทางการเงินในปี หน้า
จะเป็ นเท่าไร
นางฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ตอบคําถามดังกล่าวสรุ ป
ได้ดงั นี้
1. AOD เป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเรื อขุดเจาะชนิด jack-up ที่จะ
สั่งต่อใหม่ ซึ่ ง ณ เวลานั้น เมอร์เมดถือหุน้ ร้อยละ 100 ใน AOD จึงไม่ตอ้ งทํา due diligence และ
คณะกรรมการเมอร์เมด เป็ นผูอ้ นุมตั ิรายการนี้
2. รายการสิ นค้าคงหลือที่ไปคํ้าประกันเงินกู้ คือ ถ่านหิ นของ UMS สาเหตุที่ใช้ถ่านหิ นเป็ นหลักประกัน
เนื่องจาก ความต้องการถ่านหิ นขนาดเล็กชะลอตัวในช่วงต้นปี 2553 เพื่อการบริ หารต้นทุนทางการเงิน UMS
จึงทําการ refinance เพื่อให้มีภาระดอกเบี้ยที่ต่าํ กว่า และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ งหากมีการขายสิ นค้าคงเหลือ
ออกไปได้ UMS ก็จะนําเงินมาคืนธนาคารให้มากกว่าการคืนรายงวดที่กาํ หนดไว้
3. ธุรกิจเมอร์เมดได้รับผลกระทบจากสภาพตลาดธุรกิจนอกชายฝั่งที่ซบเซาในปลายปี 2552-2553 ในขณะที่มี
ภาระหนี้สินจากการสั่งต่อเรื อใหม่ ทําให้ EBITDA ลดลง และกระทบต่อภาระผูกพันทางการเงิน (financial
covenants) ในด้าน net debt to EBITDA ซึ่ ง ณ ปลายปี 2553 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผย financial breachไว้แล้ว
ในงบการเงิน จากศักยภาพทางธุรกิจของเมอร์เมดในการทํากําไรในอนาคตและคุณสมบัติของเรื อเมอร์เมด
ทําให้ธนาคารยอมผ่อนปรนเงื่อนไขของ financial covenants ทําให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินว่า จะไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ
4. หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งมีตวั เลข 76.3 ล้านบาท และตัวเลข 106.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา คือ พันธ
สัญญากับอู่ต่อเรื อโดยเป็ นการคํ้าประกันของเมอร์เมดที่ค้ าํ ประกันให้กบั บริ ษทั ย่อย เมอร์เมด ออฟชอร์
เซอร์วสิ เซส จํากัด
5. ต้นทุนทางการเงินในปี 2554 เป็ นต้นทุนเต็มปี ในปี 2555 บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญา swap อัตราดอกเบี้ยแล้ว
ดังนั้น ต้นทุนทางการเงินในปี 2555 จึงน่าจะใกล้เคียงกับปี 2554 แต่ท้ งั นี้ ขึ้นกับสภาวะการลงทุนในอนาคต
ผูถ้ ือหุน้ (ชาวต่างชาติ) ได้กล่าวถึง ความพยายามของผูบ้ ริ หารในการบริ หารบริ ษทั ฯ ในเวลาที่ตลาดค่าระวางเรื อ
ตกตํ่า ด้วยการหันไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งของเมอร์เมด และขายทรัพย์สินที่เก่าและทํากําไร
ได้ต่าํ ออกไป ซึ่ งหากเทียบกับบริ ษทั เดินเรื ออื่นๆ ในตลาดนานาชาติ ก็ถือว่า ผลประกอบการและราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ สูง
กว่าบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชี 2554 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน สํ าหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30กันยายน พ.ศ. 2554 พร้ อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้วก่อนการประชุม
เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบ
ดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ไปแล้ว ในวาระที่ 2 ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
133,397,717
98.1098%

ไม่เห็นด้วย
2,569,966
1.8901%

งดออกเสี ยง
155,292,664
-

รวม
291,260,347
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 37 ราย นับจํานวนหุ ้น
ได้รวม 2,590,693 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,360 ราย นับจํานวน
หุ ้นได้รวมทั้งสิ้ น 291,260,347 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 41.1382 ของจํานวนหุ ้น 708,004,413หุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดของ
บริ ษทั ฯ
วาระที่ 4

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล

ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบ
ผูด้ าํ เนินการประชุมแถลงว่า มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน”) และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42 กําหนดว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครั้งคราว
เมื่อเห็นว่าบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล สําหรับรอบปี บัญชี 2554 ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 708,004,413 หุน้ เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็ นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้ น 354,002,206.50 บาท
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลเป็ นเงินสด สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุ ฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นี้ บริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิ ประจําปี เท่ากับ 139,473,366 บาท และบริ ษทั ฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังได้จดั สรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วตามมาตรา 116 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จึงเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตราหุ น้
ละ 1 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 คงเหลือ
เงินปั นผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ อีก ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท ซึ่ งหากดูจากผลประกอบการในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาสอง
ปี จะเห็นว่า บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปั นผลสู งมาก เหตุผล คือ 1) ผลการดําเนิ นงานของกลุ่มธุ รกิจต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เริ่ มคงที่ 2)
ธุ รกิจเมอร์ เมด มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน 3) บริ ษทั ฯมีเงินสดและเงินกูส้ าํ รองไว้พอสมควร ทําให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการ
จ่ายเงิ นปั นผลได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุ น้ แสดงความยินดีที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง แต่ให้ขอ้ สังเกตว่า การ
จ่ายเงินปันผลควรสอดคล้องกับการจัดการกําไร ในปี นี้ บริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลมาก แต่ในปี 2551 และ 2552 ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี
กําไรมากกว่านี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่นอ้ ยกว่าปี นี้มาก ดังนั้น วิธีการคิดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงไม่
ค่อยสอดคล้องกัน
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมนี้ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปันผลเป็ นเงินสดสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุน้ และเมื่อรวมกับเงินปันผล
ระหว่างกาลที่บริ ษทั ฯ ได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานให้ทราบในวาระก่อน คิดเป็ นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใน
อัตราหุน้ ละ 1 บาทสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล
และกําหนดให้วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2554
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสดในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ น้ สําหรับรอบปี
บัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นอกเหนื อ จากเงิ นปั น ผลระหว่า งกาลที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้จ่ า ยไปแล้ว เมื่ อ วันที่ 18
กรกฎาคม 2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาทต่อหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
288,370,527
99.0365%

ไม่เห็นด้วย
2,805,400
0.9634%

งดออกเสี ยง
86,420
-

รวม
291,262,347
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 2,000 หุน้ รวมเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,361 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวมทั้งสิ้ น 291,262,347
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.1384 ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี สิ้นสุ ด 30กันยายน พ.ศ255 .5 และกําหนดค่ าตรวจสอบ
บัญชี

ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 6 ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่
ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
1. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
2. นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
3. นางณฐพร พันธุ์อุดม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบ
การเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 (สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555) เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น
3,240,000 บาท สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ประจําปี
2555
อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา เนื่องจากมีจาํ นวนบริ ษทั
ในกลุ่มเพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าบริ การอื่น (non-audit fee) ให้กบั สํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด เป็ นเงิน
1,467,843 บาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และ
บัตรส่ งเสริ มของประเทศสิ งคโปร์ (AIS) การยืน่ ชําระภาษีและให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี

- 14 -

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3445 นายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3430 จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
30 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ฯ และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 ซึ่ งสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น
3,240,000 บาท เป็ นค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ประจําปี 2555
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

รวม

286,324,327

618,576

291,293,047

99.7844%

0.2155%

4,350,144
-

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุน้ ได้
รวม 30,700 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,363 ราย นับจํานวนหุน้ ได้
รวมทั้งสิ้ น 291,293,047 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.1428 ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป
ซึ่ งจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้ขอให้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีหุน้ สามัญจํานวน 50,000,000 หุน้ (ห้าสิ บล้านหุน้ ) ที่
สํารองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) การเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ดังกล่าวเป็ นเรื่ องซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้เคยอนุมตั ิไว้แล้วเมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2542 และ
บริ ษทั ฯ ได้ขอยืนยันมติน้ ีจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มาโดยตลอด โดยครั้งล่าสุ ดที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่
1/2554 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ก็ได้มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน้ (ห้าสิ บ
ล้านหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private
Placement) ตามประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
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อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 บริ ษทั ฯ จะต้องเสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็ จภายใน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน
50,000,000 หุน้ (ห้าสิ บล้านหุน้ ) ให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) แต่อย่างใด ซึ่ งในขณะนี้ คณะกรรมการยังไม่
มีแผนงานในการลงทุน หรื อการจัดสรรให้กบั ผูใ้ ด เหตุผลที่บริ ษทั ฯ จะขอสํารองหุน้ สามัญไว้เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ ในการ
ลงทุน ถ้ามีโครงการการลงทุนที่น่าสนใจในอนาคต และต้องการระดมทุน ก็จะทําได้เร็ วขึ้น ซึ่ งการขอสํารองหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนนี้เป็ นหลักการเดียวกันกับการขอเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ออกประกาศไว้ในปี 2554 โดยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น การขอสํารองหุน้ สามัญให้กบั บุคคลในวงจํากัดมี
เพดานไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั แต่บริ ษทั ฯ จะขอให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่ งตํ่ากว่า
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็นกล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. การขอเพิ่มทุนและเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปจัดสรรให้แก่บุคคล
ที่เห็นสมควร โดยยังไม่ทราบโครงการ ราคาหุน้ ที่จะเสนอขาย และแผนงานในการจัดสรรนั้น เป็ นสิ่ งที่ไม่
สมควร คณะกรรมการควรจะนําเรื่ องมาให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิเมื่อมีแผนการลงทุนที่แน่นอนแล้ว
2. การออกหุน้ เพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้น หากจะขายในราคาตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ก็ควรจะขายให้ผถู้ ือหุน้
เดิมก่อน เพื่อความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มานาน และลงทุนกับบริ ษทั ฯ ด้วยความเชื่อถือ
ในบริ ษทั ฯ
3. การให้อาํ นาจกับกรรมการในการจัดสรรหุ ้นให้กบั บุคคลในวงจํากัด จะเป็ นการให้อาํ นาจมากเกินไป ซึ่ ง
อาจจะมีผลเสี ยแก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยรวมในอนาคต
4. ผูถ้ ือหุ น้ ขอให้บนั ทึกในรายงานการประชุมว่า มีผถู้ ือหุ ้นหลายรายไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรหุ ้นให้กบั บุคคล
ในวงจํากัด
ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ถอนวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 ออกไป ทั้งนี้ นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบ
เคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด ชี้แจงว่า หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยกับการออกหุน้ เพิม่ ทุนและการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนสามารถ
ลงคะแนนเสี ยงใม่เห็นด้วยในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 แต่ในวาระที่ 7 สามารถลงคะแนนเสี ยงลดทุนบริ ษทั ฯ ได้ เพราะวาระ
ที่ 7 เป็ นการพิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 50,000,000 หุ น้ (ห้าสิ บล้านหุน้ )
ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยสังเกตเห็นว่า ในปี นี้ วาระต่างๆ ที่ได้พิจารณาผ่านไป
แล้ว บริ ษทั ฯ ไม่ได้นาํ คะแนนเสี ยงที่งดออกเสี ยงมาใช้เป็ นฐานในการคํานวณ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ควรจะชี้แจงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ตั้งแต่ก่อนเริ่ มการประชุม ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนวิธีการในการนับคะแนน
ผูด้ าํ เนินการประชุมชี้แจงว่า ในปี นี้บริ ษทั ฯ ไม่ได้นาํ คะแนนงดออกเสี ยงมาใช้เป็ นฐานในการคํานวณ เฉพาะวาระ
ที่ตอ้ งการคะแนนเสี ยงของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในพ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของ
บริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 7 นี้

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ ้นสามัญจํานวน 833,004,413 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริ ษทั ฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย
จํานวน 125,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นที่สาํ รองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(private placement) ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 50,000,000 หุ ้น และหุ ้นที่สาํ รองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพ
ของหุ น้ กูแ้ ปลงสภาพจํานวน 75,000,000 หุ ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด คณะกรรมการ
จึ งเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ โดยการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ ยงั มิ ได้นาํ ออก
จําหน่ายที่สาํ รองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) จํานวน 50,000,000 หุ น้ จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม จํา นวน 833,004,413 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จํา นวน 783,004,413 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้น สามัญ จํา นวน
783,004,413 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามข้อมูลที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมนี้ รวมทั้งหนังสื อ
เชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั
มิได้นาํ ออกจําหน่ายที่สาํ รองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (private placement) จํานวน 50,000,000 หุน้ จากทุน
จดทะเบียนเดิมจํานวน 833,004,413 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน
783,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ น้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

783,004,413 บาท
783,004,413 หุน้
1
บาท
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(เจ็ดร้อยแปดสิ บสามล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามบาท)
(เจ็ดร้อยแปดสิ บสามล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
(หนึ่งบาท)

หุ น้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

783,004,413 หุ น้
- ไม่มี หุน้

(เจ็ดร้อยแปดสิ บสามล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
(-)

ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
281,287,647
96.5651%
วาระที่ 8

ไม่เห็นด้วย
9,176,710
3.1503%

งดออกเสี ยง
828,690
0.2844%

รวม
291,293,047
100.00%

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4
ของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 8

ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004, 413 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน
833,004,413หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ประกอบกับข้อมูลที่ได้มีการนําเสนอต่อที่ ประชุ มในตอนต้นวาระที่ 7 นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ น้ สามัญ
หุ น้ บุริมสิ ทธิ

833,004,413 บาท
833,004,413 หุน้
1
บาท

(แปดร้อยสามสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามบาท)
(แปดร้อยสามสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
(หนึ่งบาท)

833,004,413 หุน้
- ไม่มี หุน้

(แปดร้อยสามสิ บสามล้าน สี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
(-)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและ มีมติไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และไม่อนุมตั ิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสี ยงเห็นด้วยน้อยกว่า 3 ใน
4ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
83,571,813
28.6899%
วาระที่ 9

ไม่เห็นด้วย
202,919,304
69.6615%

งดออกเสี ยง
4,801,930
1.6484%

รวม
291,293,047
100.00%

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

เนื่องจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระที่ 8 ไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จึงไม่มีการจัดสรรหุน้ สามัญ
ใหม่ตามวาระที่ 9 นี้
วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ บริษัท เมอร์ เมด มาริไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์ เมด”) ออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวน 4,000,000 หน่ วยให้ กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหน่ งกรรมการ) ของเมอร์ เมด
และบริษัทย่อยของเมอร์ เมด ภายใต้ โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP
Scheme)

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุ ฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับ ESOP Scheme ของเมอร์เมด
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ชี้แจงว่า บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์ เมด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ มีความประสงค์จะออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 4,000,000 (สี่ ลา้ นหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึง
พนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ ของเมอร์ เมดและบริ ษทั ย่อยของเมอร์ เมด เป็ นจํานวนไม่เกิน 50 รายภายใต้โครงการ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทํางาน และมี
ความรู้สึกเป็ นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่ วมในความสําเร็ จและการเติบโตของเมอร์ เมด อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการรักษา
และจูงใจให้พนักงานทํางานกับเมอร์ เมดต่อไปในระยะยาว การออก ESOP นี้ เป็ นโครงการมาตรฐานทัว่ ไปที่บริ ษทั ต่าง ๆ
ในวงการธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งให้กบั กรรมการและพนักงาน ซึ่ งจะอ้างอิงกับผลประกอบการและผลงานของพนักงานแต่
ละคน
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 10 นี้
ผูด้ าํ เนิ น การการประชุ ม แจ้งต่อ ที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่อ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิให้เมอร์ เมดซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของเมอร์เมดจํานวน 4,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการและพนักงาน รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการของเมอร์ เมดและบริ ษทั ย่อยของเมอร์ เมด เป็ นจํานวนไม่
เกิน 50 ราย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดง
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สิ ทธิ ที่จดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
แล้วและข้อมูลที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมในตอนต้นวาระ
ทั้งนี้ รายชื่อพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการของเมอร์ เมด และบริ ษทั ย่อยของเมอร์เมด ที่จะได้รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะจัดสรรมีดงั ต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต

ประธานบริ หารบริ ษทั เมอร์ เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายอึง ชี เคียง
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายพิเชษฐ สิ ทธิอาํ นวย
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายเลสลี่ ยอร์จ เมอร์สเซ่
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายโรเบิร์ต เอ๊ดเวิร์ด เบียร์
กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายสุ ระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นายจอห์น วิลเลาห์บ้ ี เครน 3
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
นางอรพร เลิศธุวานนท์
กรรมการ และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงินบริ ษทั เมอร์เมด ออฟชอร์
เซอร์วสิ เซส จํากัด
กรรมการบริ ษทั เมอร์เมด ดริ ลลิ่งค์
นายเจมส์ แมกกี นิโคล
(มาเลเซี ย) จํากัด และผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ ษทั
เมอร์เมด ดริ ลลิ่งค์ จํากัด
กรรมการบริ ษทั ซี สเคป เซอร์เวยส์
นายฌอน วิลเลี่ยม ไชน่า
(ไทยแลนด์) จํากัด และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซี สเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี ลิมิเต็ด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั พีที ซี สเคป
นายปี เตอร์ ไรยคัลไมเยอร์
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซี ย
นางสาวมากาเรตต้า เรทโน
ประธานกรรมการบริ ษทั พีที ซี สเคป
ซุนดารี
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซี ย
- 20 -

จํานวนใบสํ าคัญแสดง ร้ อยละ/จํานวนใบสํ าคัญ
สิ ทธิ (หน่ วย) *
แสดงสิ ทธิท้งั หมด
ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

รายชื่อกรรมการ
นายพอล เบอร์เกอร์ ไวล์ลี่

นายไมเคิล วัตเตอร์ส

นายแกรแฮม เอ็ดเวิร์ด คูเปอร์
นายบรู ซ ลีโอนาร์ด
ซอนเดอร์ส
นางสาวศิริวรรณ
ชํานาญณรงค์ศกั ดิ์
นายวิลเลียม แมคโดนัลด์
นายไคลฟ์ ออปเปอร์แมน
นายวินเซนต์ เซี ยว

ตําแหน่ ง
กรรมการ บริ ษทั ซับเทค จํากัด และ
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ซับเทค การ์ตาร์
บริ การดํานํ้า และเดินเรื อ แอลแอลซี
ผูอ้ าํ นวยการด้านคุณภาพชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์
จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการด้านการพาณิ ชย์ บริ ษทั
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการด้านงานโครงการ บริ ษทั
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน บริ ษทั เมอร์ เมด
มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการด้านการปฏิบตั ิการ บริ ษทั
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการด้ารการเดินเรื อ บริ ษทั
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนใบสํ าคัญแสดง ร้ อยละ/จํานวนใบสํ าคัญ
สิ ทธิ (หน่ วย) *
แสดงสิ ทธิท้งั หมด
ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

ไม่เกิน 200,000

5

* จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สูงสุ ดซึ่ งกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) จะ
ได้รับจัดสรร
ผูด้ าํ เนินการประชุมชี้แจงต่อไปว่า ในการจัดสรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP Scheme ของเมอร์ เมดนี้ กฎหมาย
หลักทรัพย์ไทยไม่หา้ มการจัดสรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน แต่กฎหมายแห่งประเทศสิ งคโปร์หา้ ม
ไม่ให้จดั สรรหลักทรัพย์ภายใต้ ESOP ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนั้น แม้ในหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้จะระบุวา่
กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ คือ ม.ล .จันทรจุฑา จันทรทัต และนาย John Crane จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหลักทรัพย์
ภายใต้ ESOP ของเมอร์เมดก็ตาม แต่เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายแห่งประเทศสิ งคโปร์ เมอร์เมดจะไม่จดั สรรหลักทรัพย์ตาม
ESOP Scheme ให้แก่ ม.ล .จันทรจุฑา จันทรทัต และนาย John Crane ตลอดจนกรรมการและผูบ้ ริ หารท่านอื่น ๆ ของ
บริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ ถามว่า เมอร์เมดจําเป็ นต้องออกโครงการ ESOP ทุกปี หรื อไม่ และขอทราบเหตุผลและความจําเป็ นในการ
ที่เมอร์ เมดต้องออก ESOP
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ชี้แจงว่า บริ ษทั ที่ทาํ ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งเกือบทั้งหมดมีโครงการ ESOP แต่ใน แต่
ละบริ ษทั อาจจะมีเงื่อนไขของโครงการแตกต่างกัน แม้วา่ เมอร์ เมดจะขอออกโครงการ ESOP ทุกปี แต่ในเรื่ องการจัดสรร
ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงานนั้น บางปี เมอร์ เมดอาจไม่จดั สรร ESOP เลย หากผลประกอบการและผลงานของ
พนักงานไม่ถึงเกณฑ์ที่เมอร์เมดกําหนดไว้
เมื่ อ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติ มแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิจ ารณาและอนุ ม ัติให้เมอร์ เมดออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จาํ นวน 4,000,000 หน่วย ให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) ของ
เมอร์ เมดและบริ ษทั ย่อยของเมอร์ เมดภายใต้โครงการ ESOP Scheme ตามที่เสนอ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้
ต้องผ่านมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมในครั้งนี้ มี
สิ ทธิ คดั ค้านการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญในครั้งนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติไม่อนุมตั ิให้บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญจํานวน 4,000,000 หน่วย (สี่ ลา้ นหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารง
ตําแหน่งกรรมการ) ของบริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์
ให้แก่กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ งดํารงตําแหน่งกรรมการ) โดยมีคะแนนเสี ยงเห็นด้วยน้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และมีผถู้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุ น้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิในครั้งนี้
เห็นด้วย
114,775,192
39.4019%
วาระที่ 11

ไม่เห็นด้วย
167,080,211
57.3581%

งดออกเสี ยง
9,437,644
3.2399%

รวม
291,293,047
100.00%

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด แถลง
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
ในปี นี้กรรมการที่จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ มีจาํ นวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายอัศวิน คงสิ ริ
(2) ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
(3) ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์
(4) ดร. ศิริ การเจริ ญดี
ดร .ศิริ การเจริ ญดี ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพิ่งจะได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์พิเศษ อธึ ก อัศวานันท์ และจาก
ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษมว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่งด้วยเช่นกัน
ส่ วนคุณนริ ศ เชยกลิ่น ซึ่ งเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนดร. ศิริ การ
เจริ ญดีกไ็ ด้แจ้งมายังคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ว่าไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการในครั้งนี้
ในวัน นี้ บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ หนัง สื อ ลาออกของกรรมการอี ก 2 ท่ า น คื อ นายสตี เ ฟน ฟอร์ ด แฮม และนายศัก ดิ์
เอื้อชูเกียรติดว้ ยเช่นกัน
ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะมีตาํ แหน่งกรรมการที่วา่ งลง 6 ตําแหน่งโดยเป็ นกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตาม
วาระ 4 ท่าน และจากกรรมการที่ลาออกอีก 2 ท่าน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ผถู้ ือหุ น้ พิจารณา
เลือกตั้ง นายอัศวิน คงสิ ริ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ดังนั้น จะยังมีตาํ แหน่งกรรมการ
ที่วา่ งอยู่ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งอีก 5 ตําแหน่ง และขอให้ผถู้ ือหุ น้ เสนอชื่อบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง โดยบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน จะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ลาออก นายสตีเฟน ฟอร์ ดแฮม มีวาระการดํารงตําแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี
ส่ วนนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ มีวาระการดํารงตําแหน่งเหลือประมาณ 2 ปี
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผูถ้ ือหุ ้น ได้เสนอรายชื่อบุคคล 5 ท่านเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้
(1) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
(2) Mr. Chia Wan Huat Joseph
(3) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
(4) Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari (แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม)
(5) นายสันติ บางอ้อ (แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ)
ผูถ้ ือหุน้ ได้ขอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการกล่าวแนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่ งนายเฉลิมชัย มหา
กิจศิริ Mr. Chia Wan Huat Joseph และ Mr. Glen Lau (ตัวแทนของ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari) ได้กล่าว
ประวัติโดยย่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ โดย นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เคยเป็ นกรรมการ และรองประธานกรรมการ บริ ษทั
ไทยน๊อคซ์ จํากัด (มหาชน) และได้เคยสร้างผลงานให้ผถู้ ือหุ น้ ได้กาํ ไรจากการเจรจาการขายหุน้ บริ ษทั ไทยน๊อคซ์ จํากัด
(มหาชน) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ขอเสนอตัวเข้าเป็ นหนึ่งในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อมากําหนดแนวทางและนโยบาย
ของบริ ษทั ฯ โดยเชื่อว่า บริ ษทั ฯ สามารถทํากําไรได้ในอนาคต และต้องการที่จะให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุ ด
Mr. Chia Wan Huat Joseph แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า ตนเองมีประสบการณ์ดา้ นการเงิน เคยทํางานในบริ ษทั
Advance Finance Public Company Limited ในประเทศสิ งคโปร์ มีประสบการณ์ในการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการขนาด
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ใหญ่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับเหมืองถ่านหิ นและทองแดง ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง Senior Executive Vice President ของ P.M.
Group Company Limited โดยมีหน้าที่ดูแลการเงิน และโครงการต่างๆ ของบริ ษทั P.M. Group Company Limited.
Mr. Glen Lau เป็ นตัวแทนของ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ได้กล่าวประวัติยอ่ ของ Mr. Ghanim
Saad M Alsaad Al-kuwari ดังนี้ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari เป็ นประธานของ Qatar Project Management Co.,
Ltd. และเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของ Qatari Diar Real Estate Investment Company มีประสบการณ์ดา้ นอสังหาริ มทรัพย์ ด้าน
นํ้ามัน เหมืองถ่านหิ น และธุรกิจเดินเรื อ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ลงทุนใน TTA ผ่านบริ ษทั Fulton
Capital Management Ltd.
ในห้องประชุมมีผถู้ ือหุ น้ บางรายเห็นว่า การเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการที่ลาออกควรเสนอในวาระอื่น เพราะ
วาระนี้เป็ นวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ปรึ กษาหารื อกันแล้ว เห็นว่า วาระนี้เป็ นวาระเลือกตั้งกรรมการ ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ จึงสามารถเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออกได้
(ในระหว่างการแสดงความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้ เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระเดินออกจากห้องประชุม และประธานฯ มอบหมายให้ ดร. พิชิต นิธิวาสิ น รองประธาน
กรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม)
ประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานในที่ประชุมขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมชี้แจงการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้ง
วิธีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ประธานในที่ประชุมขอให้นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
จํากัด ชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้
นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า
วาระนี้ ขอให้ผถู้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้ งฉี กบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับคะแนน และ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ทุกใบจากผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันใน
คราวเดียว ไม่วา่ จะเป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ
(ระหว่างรอผลการนับคะแนนในวาระที่ 11 ดร. พิชิต นิธิวาสิ น ได้เรี ยนเชิญประธานกรรมการกลับเข้าห้อง
ประชุม)
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
(1) นายอัศวิน คงสิ ริ ได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
231,349,943 คะแนน
(2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนน
เสี ยงเห็นด้วย 179,215,105 คะแนน
(3) Mr. Chia Wan Huat Joseph ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ ด้วย
คะแนนเสี ยงเห็นด้วย 175,032,324 คะแนน
(4) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนน
เสี ยงเห็นด้วย 140,833,505 คะแนน
(5) Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนน
เสี ยงเห็นด้วย 173,995,784 คะแนน
(6) นายสันติ บางอ้อ ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการเแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 172,952,245
คะแนน
วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการเพิม่ 1 ท่ าน

ประธานฯ ขอให้ นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
นายกิ ติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจากปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ ได้ขยายธุ รกิ จไปสู่ ธุรกิ จ
พลังงานและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ สมควรมีกรรมการที่มีความรู ้และความ
เชี่ยวชาญในด้านธุ รกิจพลังงานเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน จึ งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ นายประเสริ ฐ บุญสั มพันธ์ เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพิ่มเติม 1 ท่าน เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นวงการธุ รกิจพลังงานมายาวนาน และเป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ในการ
ดูแลองค์กรขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมูลค่าตามราคาตลาดสู ง อีกทั้งยังมี
บริ ษทั ย่อยที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหลายบริ ษทั มาก่อน จึ งเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและมีความ
เข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นอย่างดี
รายละเอี ยดประวัติโดยสรุ ปของนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ปรากฏตามเอกสารที่ ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้ อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว
อย่างไรก็ดี ในวันนี้ ประธานกรรมการ ได้รับแจ้งจากนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ว่า ไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอ
ชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุ ้นยังคงยืนยันเสนอให้ท่านเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ท่านก็
ยินดีที่จะได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้
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นายเฉลิ ม ชัย มหากิ จ ศิ ริ ผูถ้ ื อ หุ ้นรายใหญ่ ยืน ยัน เสนอชื่ อนายประเสริ ฐ บุ ญ สั ม พัน ธ์ เข้ารั บ การเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความเห็ นว่า หากมี วาระการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ควรเขี ยนไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มเกี่ ยวกับ
จํานวนของกรรมการบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อที่ผถู้ ือหุ น้ จะได้ทราบว่า การเลือกตั้งกรรมการที่จะเข้ามาเพิ่มนั้น
จะทําให้เกินจํานวนกรรมการตามข้อบังคับหรื อไม่
นายกิติพงศ์ อุรพีพฒั นพงศ์ ที่ปรึ กษากฎหมาย ชี้แจงว่าข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน การเสนอเลือกตั้งกรรมการเพิม่ ในครั้งนี้จึงสามารถทําได้
ผูถ้ ือหุ ้นกล่าวชมเชย คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่สามารถเชิญ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ มาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ได้ ซึ่ งความเชี่ ยวชาญด้านพลังงานของนายประเสณิ ฐ บุญสัมพันธ์ น่ าจะทําให้ธุรกิ จพลังงานของบริ ษทั ฯ มี อนาคตที่ ดี
สําหรับวาระที่ 8-10 การที่ผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่ไม่เห็นด้วย ก็เป็ นเรื่ องที่น่ายินดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ควรจะช่วยมี
บทบาทในการพิจารณาวาระที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ เช่น การเสนอวาระการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้
บุคคลในวงจํากัด โดยยังไม่กาํ หนดราคา หรื อมีแผนการลงทุนที่ชดั เจน และขอให้กาํ ลังใจ คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ใน
การปรับเปลี่ยนบริ ษทั ฯ ให้สามารถเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่กาํ ลังตกตํ่า ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจจริ งของ
คณะกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการเพิ่มตามที่เสนอ
มติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพิ่ม 1 ท่าน ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
288,633,011
99.2428%
วาระที่ 13

ไม่เห็นด้วย
2,201,996
0.7571%

งดออกเสี ยง
458,040
-

พิจารณารับทราบนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

รวม
291,293,047
100.00%
และพิจารณาอนุมตั ิ

ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 13 นี้ ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้ง
ให้ที่ ประชุ มทราบว่า วาระนี้ จ ะแบ่ งเป็ นสองวาระย่อ ย คื อ วาระที่ 13.1 รั บ ทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย และ13.2 พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
วาระที่ 13.1 รับทราบค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
- 26 -

ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2555 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมตั ิไว้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยในปัจจุบัน
(ซึ่ง
ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร)
ก) กรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หารทั้ง 9 คน
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้ น
430,000 บาท หากมีกรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท
กรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับเบี้ยประชุม
เป็ นเงินจํานวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธาน
กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมเป็ นเงินจํานวน
54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของ
กรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารคนอื่นๆ)

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยที่จะเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ รับทราบ
1)

ไม่เปลี่ยนแปลง

ข) กรรมการที่เป็ นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทาง

2)

3)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร)
ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อย
ดังนี้
- จากเอเชียมายังประเทศไทย:
500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอื่นๆ
มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม
48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ
จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 40,000
บาทต่อครั้ง
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

กรรมการตรวจสอบ
ไม่เปลี่ยนแปลง

3)
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กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยในปัจจุบัน
(ซึ่ง
ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

4)

5)

ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยที่จะเสนอต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่ รับทราบ

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะ
ได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20
เท่าของกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาคน
อื่นๆ) กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาคน
อื่นๆ
จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม
30,000 บาทต่อครั้ง

ไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อ
ครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนอื่นๆ) กรรมการการ
ลงทุน และกรรมการบริ หารความเสี่ ยงคนอื่นๆ จะ
ได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาท
ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (กรรรมการบริ หาร)
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้ไม่ได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนหรื อค่าตอบแทนในรู ปอื่นๆ
จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรู ปของเงิน
รางวัลประจําปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผูถ้ ือหุน้
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรู ปของเงินรางวัล
ประจําปี เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือ
หุน้ *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดย
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะได้รับเงินรางวัล
ประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของงบ
การเงินรวมส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้
และจะนํามาจัดสรรให้แก่
กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่าๆ กัน

ไม่เปลี่ยนแปลง และเพิ่ม
ประธานกรรมการการกํากับดูแลกิจการ
จะได้รับเบี้ย
ประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเท่ากับ 1.20 เท่าของ
กรรมการการกํากับดูแลกิจการคนอื่นๆ
จะได้รับเบี้ย
ประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง

4)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (กรรรมการบริ หาร)
ไม่เปลี่ยนแปลง

5)

ไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ มาจาก
กําไรสุ ทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ทุนชําระแล้ว + ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเรี ยนเรื่ องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ ผูถ้ ือหุน้ ที่มิได้เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 ที่ผา่ นมา หรื อผูถ้ ือหุ น้ ใหม่ของ บริ ษทั
ฯ จะได้ทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ.
2555 ซึ่ งจะยังคงอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ได้อนุมตั ิไว้
วาระที่ 13.2 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มแจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล
กิ จการซึ่ งเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยเพิ่มเติมอีกชุ ดหนึ่ ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึ งได้ทาํ
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ ซึ่ งจะเป็ นเบี้ ยประชุม เท่ากันกับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็ นคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการลงทุน กล่าวคือ ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ซึ่ งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการกํากับดูแลกิจการคนอื่น ๆ ที่จะได้รับเบี้ย
ประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง โดยให้มีผลตั้งแต่ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไปจนกว่าผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีขอ้ ซักถามใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
280,537,001
96.3074%

ไม่เห็นด้วย
131,576
0.0451%
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งดออกเสี ยง
10,624,470
3.6473%

รวม
291,293,047
100.00%

ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาํ ถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุมเวลา 18.30
น.

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายอัศวิน คงสิ ริ)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
-ลายเซ็น(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ
-ลายเซ็น(น.ส. มัณฑนี สุ รกาญจน์กลุ )
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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ประธานที่ประชุม

