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THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2556
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล ควีนส์
พาร์ ค เลขที่ 199 ถนนสุ ขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
นายสันติ บางอ้อ
นายกฤช ฟอลเล็ต
ดร. พิชิต นิธิวาสิ น
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

8. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร/กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

กรรมการทีล่ าประชุ ม:
1. นายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวารี
2. นายปี เตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรู วส์ โตคส์

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุ ม:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์
นายเดวิด ลอเลนซ์ เอเมส
นางเพ็ญรุ่ ง สุ วรรณกูฏ
นางสาวอุไร ปลื้มสําราญ
นายปรี ธยุตม์ นิวาศะบุตร
นายเอียน คลิฟฟอร์ ต แคลกซ์ตนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ ง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี่ ยงและการกํากับดูแล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ การธุรกิจ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จํากัด
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7. นางสาวศิริวรรณ ชํานาญณรงค์ศกั ดิ์
8. นายมณเทียร เพียรจรรยาวัฒน์

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงินและพัฒนาการลงทุน บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์ วสิ เซส
จํากัด (มหาชน)

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ:
1. นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร
2. นายยุทธชัย วีธีกล
3. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
4. นายสิ ทธิไชย มหาคุณ
5. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. นายจิรเดช นุตสถิต
7. นางสาวมณี กาญจน์ วุฒิกลุ เลิศ
8. นางสาวนฤชล อธิ ธนบูรณ์

ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่ปรึ กษาการเงินจาก ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายการเงิน บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั โทรี เซนไทย
เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การ Corporate Finance & Equity Capital Market บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี
ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม:
นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

กิจการเบื้องต้น
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นายยุทธชัย วิธีกล ที่
ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ ในการดําเนินการประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ
นายยุทธชัย วิธีกล ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่
ปรึ กษากฎหมาย และที่ปรึ กษาทางการเงินและแจ้งว่า มีผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 529 ราย นับจํานวนหุน้ ได้
144,874,752 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจํานวน 458 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 118,012,801 หุ น้ รวมจํานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 987 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 262,887,553 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 37.1308 ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 708,004,413 หุน้ ) ครบเป็ น
องค์ประชุม
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หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ของ
บริ ษทั ฯ และได้มอบหมายให้นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ น
ผูช้ ้ ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ และการนับคะแนนเสี ยง
นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยจะมีการนําเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระและจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถามในวาระที่เกี่ ยวข้องนั้น ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นกรุ ณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณา
ผูถ้ ือหุ น้ แนะนําตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
2. ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้ ของ
ตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุ มตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4 เรื่ องการเพิ่มทุน และวาระที่ 7 เรื่ องกรรมการ
หากผูถ้ ือหุ ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง
และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนํามานับคะแนน ผูถ้ ือหุ น้ จะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนหรื อไม่
ก็ได้
สําหรับผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง จะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
5. สําหรับในวาระที่ 4 เรื่ องเพิ่มทุน และวาระที่ 7 เรื่ องกรรมการนั้น ขอให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนําไปนับ
คะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ จะ
มีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติ
6.
ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่
ผูถ้ ือหุ ้น ได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจํานวน
เสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนื อจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตร
เสี ยดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจน
ว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อทํา
เครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น เป็ นต้น
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7.
ในระหว่างที่ ร อผลการนับคะแนนเสี ยง เพื่อมิ ให้เป็ นการเสี ยเวลา จะมี การดําเนิ นการประชุ ม หรื อ
พิจารณาวาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
8.
บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะอยูร่ ่ วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็ จสิ้ นการประชุมครบถ้วน
ทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีเหตุจาํ เป็ นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระ
ใด ขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งออกจากห้องประชุมนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดา้ นหน้าห้องประชุม
เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป
บริ ษทั ฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและ
รวมคะแนนเฉพาะการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ยงั อยูใ่ นที่ประชุมโดยมิได้บนั ทึกการออกจาก
ที่ประชุม
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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุ มเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่ งผูด้ าํ เนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ประชุมเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ประชุมเมื่อ14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

269,003,795
99.9892%

22,700
0.0084%

664,390
-

6,330
0.0023%

269,697,215
100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 102 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 6,809,662
หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,089 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวมทั้งสิ้ น 269,697,215 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 38.0926 ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับปี บัญชี 2555 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กล่าวรายงานแก่ผถู้ ือหุ น้ ดังนี้
ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั โทรี เซน ไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) มีรายได้ตามงบ
การเงินรวม เป็ นเงิน 16,339 ล้านบาท เทียบกับ 17,565 ล้านบาท ในรอบปี บัญชีก่อนหรื อลดลงร้อยละ 7 แม้วา่ รายได้ลดลง แต่
กําไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 3 โดยมี กาํ ไรขั้นต้นคิดเป็ นเงิ น 3,845 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี การบริ หารต้นทุ นและ
ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานให้ดีข้ ึน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เป็ นเงิน 1,857 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้อยละ 5 กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
(EBIT) คิดเป็ น 628 ล้านบาท เพิ่มจากปี ก่อนร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม การที่บริ ษทั ฯ ขาดทุน 4,619 ล้านบาท เกิดจากรายการ
พิเศษคิดเป็ นยอดรวม 4,517 ล้านบาท ซึ่ งหลักๆ เป็ นการตั้งด้อยค่าความนิยมของเงินลงทุน และการตั้งสํารองต่างๆ ซึ่ งจะได้
อธิบายต่อไป
ณ ปัจจุบนั ธุรกิจหลักๆ ของ TTA ได้แก่ ธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง เมอร์เมด UMS และบาคองโค
ธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง
ในรอบปี บัญชี 2555 รายได้ของธุรกิจนี้ตกตํ่ามาก โดยลดลงจากปี ก่อนหน้าร้อยละ 35 อัตราค่าระวางเฉลี่ยต่อวันใน
รอบปี บัญชี 2555 คือ 10,204 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อวัน เทียบกับปี ก่อน 11,713 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อวัน บริ ษทั ฯ
พยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยในรอบปี บัญชี 2555 ต้นทุนในการดําเนินการ คือ 6,544 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อวัน เทียบกับปี
ก่อน 8,713 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน ทําให้มีกาํ ไรจากการดําเนินงานปกติเป็ นบวก
ธุรกิจเมอร์เมด
ธุ รกิจเมอร์ เมด กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีสัญญาณของการฟื้ นตัวอย่างมีสาระสําคํญ ได้แก่ สิ นทรัพย์ที่มีอยูม่ ีการใช้
ประโยชน์ที่ดีข้ ึน มีการมุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเรื อ ตลอดจนลดต้นทุนการดําเนินในโครงงานต่างๆ และการ
ได้รับสัญญาว่าจ้างในภุมิภาคที่หลากหลาย และมีอตั รากําไรดีข้ ึน
รายได้ค่าบริ การนอกชายฝั่ง ในรอบปี บัญชี 2555 มีจาํ นวน 5,714 ล้านบาทเทียบกับ 5,543 ล้านบาทในปี ก่อน แต่กาํ ไร
จากการดําเนินงานปกติเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนมาก โดยมีจาํ นวน 603 ล้านบาท เทียบกับ 253 ล้านบาทในปี ที่แล้ว
ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”)
ในรอบปี บัญชี 2555 ปริ มาณยอดขายถ่านหิ นแยกขนาด (ไม่รวมขนาด 0-5 มม.) มีประมาณ 820,000 ตัน ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า UMS เร่ งขายถ่านหิ นขนาด 0-5 มม. จากโรงงานสมุทรสาครให้กบั ลูกค้าโรงงานปูนซี เมนต์ใน
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จังหวัดสระบุรี ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อเร่ งเปิ ดโรงงานสมุทรสาคร การที่ถ่านหิ นขนาด 0-5 มม. มีอตั รากําไรตํ่ากว่าขนาด
อื่นๆ ประกอบกับต้นทุนการขนส่ งที่เพิ่มขึ้นเป็ นพิเศษ ส่ งผลให้ UMS มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 103 ล้านบาท ทั้งนี้ กอง
ถ่านหิ นขนาด 0-5 มม. ที่โรงงานสมุทรสาครลดลงร้อยละ 61 จากการเร่ งขายถ่านหิ นออกไป ซึ่ ง UMS นําเงินที่ขายถ่านหิ นได้
นั้นไปชําระหนี้ ทําให้หนี้ระยะสั้นลดลง
บาคองโค
ธุรกิจบาคองโคทรงตัว มียอดขายปุ๋ ยในปี 2555 ประมาณ 189,900 ตัน อัตรากําไรเบื้องต้นลดลงเล็กน้อย เนื่ องจาก
ความต้องการใช้ปุ๋ยภายในประเทศลดลง แต่บาคองโค ก็ชดเชยด้วยการส่ งออกปุ๋ ยไปยังต่างประเทศมากขึ้ นกว่าเดิ ม เป็ น
ประมาณร้อยละ 30
สรุ ป
ผลการดําเนินงานปกติโดยรวมดีข้ ึน แต่เนื่องจากมีรายการพิเศษหลายรายการ ทําให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ 4,619
ล้านบาท ซึ่ งรายการพิเศษ หลักๆ ได้แก่ ก) การตั้งด้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จํานวน 2,319 ล้านบาท เนื่องจาก
UMS ต้องหยุดดําเนินการผลิตไป 1 โรงงาน จากปัญหาการประท้วงเรื่ องสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังประสบปั ญหาต่างๆ เช่น นํ้าท่วม
ข) การตั้งสํารองเผื่อหนี้ จะสู ญจํานวน 908 ล้านบาทของเงินกูท้ ี่ปล่อยให้บริ ษทั ร่ วมเหมืองถ่านหิ นในฟิ ลิปปิ นส์ ค) การตั้ง
สํารองเผือ่ การด้อยค่าและการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ของเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง จํานวน 501 ล้านบาท
หากมองจาก EBITDA จะเห็นได้วา่ ปรับตัวดีข้ ึนมากจากครึ่ งปี แรก โดยครึ่ งปี แรก มีจาํ นวน 555 ล้านบาท แต่ครึ่ งปี
หลัง มีจาํ นวน 1,434 ล้านบาท และในด้านฐานะทางการเงินก็ยงั คงแข็งแกร่ ง โดยมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุน 0.55 เท่า มูลค่าตาม
บัญชีต่อหุน้ 36 บาท กระแสเงินสดจากการดําเนินงานดีข้ ึนจาก 145 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2554 เป็ น 1,974 ล้านบาทในรอบปี
บัญชี 2555 ซึ่ งเกิดจากการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดและการบริ หารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีข้ ึน
หลังจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเกี่ยวกับผลประกอบการแล้ว ประธานได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
ซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและ
ลงมติต่อไปด้วยเลย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์
ผูถ้ ือหุน้

แสดงความเห็นว่า ไม่อยากให้บริ ษทั ฯ เพิ่มทุนในตอนนี้ เนื่องจากราคาเรื อยังผันผวนอยู่
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาก็ยงั คงอ่อนค่าอยู่ หากซื้ อเรื อมาตอนนี้ อาจทําให้ตอ้ งมีการ
ตั้งด้อยค่าของสิ นทรัพย์แบบเรื อลําก่อนๆ อีก ควรรออีกประมาณ 1-2 ปี

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ณ เวลาที่ซ้ื อเรื อที่สั่งต่อใหม่จากเวียดนาม 2 ลํานั้น เป็ นช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมเรื อบรรทุก
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ สิ นค้าเติบโตถึงจุดสุ งสุ ด ในขณะที่กองเรื อของบริ ษทั ฯ มีอายุเฉลี่ย 21 ปี เราจึงต้องซื้ อเรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ใหม่เข้ามาบ้าง เพื่อให้มนั่ ใจว่า ธุรกิจยังสามารถดําเนินการต่อไปได้
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นาย ทองอินทร์ แสงงาม
ผูถ้ ือหุน้

ทําไมบริ ษทั ฯ จึงขาดทุน 4,619 ล้านบาท และเหตุใดบริ ษทั ฯ จึงต้องตั้งสํารองมากขนาดนั้น
การขาดทุนทําให้ผถู้ ือหุ น้ ไม่ได้รับเงินปันผล และเสนอให้บริ ษทั ฯ ใส่ ขอ้ มูลจุดเด่นทาง
การเงินและการบริ หารไว้ในหนังสื อเชิญประชุมเลย เพื่อจะได้อ่านได้ง่าย การส่ งเป็ น CD
มาให้ผถู้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจจะไม่สะดวกที่จะเปิ ดข้อมูลจาก CD

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ในรอบปี บัญชี 2555 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรจากการดําเนินการปกติ (EBITDA) 1,988 ล้านบาท
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ และมีกาํ ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี จํานวน 628 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 6 ซึ่ งดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ขึ้น แม้วา่ รายได้รวมจะลดลง
การตั้งสํารองและการตั้งด้อยค่าต่างๆ มีรายการหลัก ๆ ได้แก่
ก) การตั้งด้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จํานวน 2,319 ล้านบาท เนื่องจาก UMS
ต้องหยุดดําเนินการผลิตไป 1 โรงงาน จากปัญหาการประท้วงเรื่ องสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยัง
ประสบปัญหาต่างๆ เช่น นํ้าท่วม
ข) การตั้งสํารองเผือ่ หนี้จะสูญจํานวน 908 ล้านบาทของเงินกูท้ ี่ปล่อยให้บริ ษทั ร่ วมเหมือง
ถ่านหิ นในฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อพัฒนาเหมืองถ่านหิ น ณ เวลานี้ บริ ษทั ฯ พยายามหาวิธีการปรับ
โครงสร้าง เพื่อที่จะแปลงหนี้เป็ นทุน แต่เนื่องจากฟิ ลิปปิ นส์มีขอ้ จํากัดในการให้คนต่างด้าว
เข้ามาประกอบธุรกิจที่เป็ นสาระสําคัญ เช่น ธุรกิจพลังงาน บริ ษทั ฯ จึงต้องใช้เวลาในการ
เสนอเรื่ องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฟิ ลิปปิ นส์ให้พิจารณาคําขอของบริ ษทั ฯ
ค) การตั้งสํารองเผือ่ การด้อยค่าและการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ของเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเท
กอง จํานวน 501 ล้านบาท จากการซื้ อเรื อจากประเทศเวียดนาม ซึ่ งเราซื้ อเรื อช่วงที่
อุตสาหกรรมเรื อบรรทุกสิ นค้าจึงจุดสูงสุ ด บริ ษทั ฯ จึงต้องตั้งสํารองเพื่อให้เหมาะสมกับ
ราคาเรื อ ณ ปัจจุบนั
นายสมคิด วงศ์ภากร
ผูถ้ ือหุน้

UMS ทําให้บริ ษทั ฯ ขาดทุน และตอนนี้กม็ ีสินค้าคงเหลืออยูแ่ ละถูกตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้า
คงเหลือด้วย สิ นค้าคงหลือนี้คาดว่าจะหมดเมื่อไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธาน
กรรมการบริ หาร

การตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือของ UMS เกิดจากการที่ราคาถ่านหิ นในตลาดโลกลดลงจาก
50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อตัน เหลือประมาณ 40 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อตัน บริ ษทั ฯ จึง
พยายามปรับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาด ตอนนี้บริ ษทั ฯ ระบายสิ นค้า
คงเหลือออกไปได้เยอะแล้ว แต่กย็ งั มีเหลืออยู่

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุ น้

ขอคําอธิบายเกี่ยวกับ การตั้งด้อยค่า 107 ล้านบาท และ 908 ล้านบาท ว่า บริ ษทั ฯ จะมีโอกาส
ได้เงินกลับมาไหม และบริ ษทั ฯ มีวธิ ีระบายสิ นค้าคงเหลืออย่างไร

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต บริ ษทั ย่อยของ TTA ปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั บริ ษทั ร่ วมในฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อการพัฒนาเหมือง โดย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ บริ ษทั ย่อยมีสถานะเป็ นเจ้าหนี้ ซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะพยายามแปลงหนี้เป็ นทุน และหาผูล้ งทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายใหม่เพื่อพัฒนาเหมืองต่อไป แต่ ณ ขณะนี้ยงั แปลงหนี้เป็ นทุนไม่ได้ บริ ษทั ฯ จึงต้อง
สํารองเผือ่ หนี้จะสูญไว้ก่อน
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สําหรับการตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือของ UMS จํานวน 107 ล้านบาทนั้น เป็ นการนํา
มูลค่าทางบัญชีของสิ นค้าคงเหลือ (ถ่านหิ น) มาเทียบกับราคาตลาด หากราคาตลาดปรับตัวดี
ขึ้น เราก็จะลดยอดเงินการตั้งค่าเผือ่ ดังกล่าว
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

อยากทราบแนวโน้มธุรกิจ และเหตุใด ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จึงขาดทุน แม้วา่ จะมีการกระจาย
ความเสี่ ยงในการลงทุนไปลงทุนในธุรกิจเมอร์ เมด และ UMS แล้ว

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองน่าจะถึงจุดตํ่าสุ ดแล้ว และปี 2557 เป็ นต้นไป รายได้และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ ค่าระวางเรื อน่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ต้องการเพิ่มทุน เพื่อนําเงินไปซื้ อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เรื อ
ธุรกิจเมอร์เมด เป็ นช่วงขาขึ้น และจะเป็ นเช่นนี้ไปอีก 2-3 ปี การที่ราคานํ้ามันอยูใ่ นระดับ
ประมาณ 110 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ต่อบาร์เรลล์ ทําให้งบประมาณในการสํารวจและผลิต
นํ้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งมีมากขึ้น ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตของงบประมาณดังกล่าว
มากที่สุดในทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง ซึ่ งเป็ นจุดที่เมอร์เมดดําเนินงานอยู่
ในปี ที่ผา่ นมา เมอร์เมดมีกาํ ไร และในปัจจุบนั เมอร์เมดมีสัญญารองรับ เช่น สัญญากับ
Saudi Aramco ระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งอาจจะต่ออายุออกไปได้อีก 2 ปี และยังมีสัญญาขุดเจาะ ซึ่ ง
AOD ได้สัญญามาแล้ว ส่ วนเรื อ เมอร์เมด เอ็นดัวเรอร์ ก็ได้สัญญาจาก COOEC ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน 180 วัน และอาจต่ออายุได้อีก 60 วัน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธาน
กรรมการบริ หาร

กล่าวเสริ มว่า Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) น่าจะเป็ นบริ ษทั ที่ทาํ กําไรให้กบั เมอร์
เมด เพราะเรื อขุดเจาะแบบสามขาลําแรก ที่ได้รับมอบจากอูต่ ่อเรื อ ก็สามารถได้สัญญาที่มีค่า
เช่า วันละ 185,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา สําหรับ UMS นั้น เนื่องจากโรงงานปิ ดไป 1
แห่งทําให้รายได้ลดลง แต่คาดว่าภายใน 2 เดือนนี้ น่าจะเปิ ดโรงงานได้ครบเหมือนเดิม
นอกจากนี้ เราพยายามหาแหล่งวัตถุดิบถ่านหิ นนําเข้ารายใหม่ๆ เพื่อให้ราคาต้นทุนถ่านหิ น
ที่นาํ เข้าลดลงมากกว่านี้

นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ก) รายได้ที่เราคาดหวังจากเมอร์เมดคิดเป็ นร้อยละเท่าไร ข) การที่คา่ เงินบาทแข็งขึ้น จะ
ส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างไร และเรามีการป้ องกันความเสี่ ยงอย่างไร ค) ประธานมี
ความหวังกับ TTA มากเพียงใด

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ส่ วนของเมอร์เมดน่าจะเป็ นร้อยละ 40 ของรายได้รวมในปี งบประมาณ 2556 ในส่ วนของ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ สกุลเงินนั้น เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ก็
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร อาจจะทําให้รายได้และผลกําไรลดลงหากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาอ่อนตัวลงและต้อง
แสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้และรายจ่ายส่ วนใหญ่ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
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นางฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

อธิบายเพิ่มเติมว่า รายได้และรายจ่ายมากกว่าร้อยละ 95 เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
การที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการป้ องกันความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน เพราะเป็ น natural
hedge แล้ว ในด้านการบันทึกบัญชี ตอนนี้บริ ษทั ฯ ยังใช้มาตรฐานการบัญชีของไทย ซึ่ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศที่รายได้และรายจ่ายส่ วน
ใหญ่เป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาจะแสดงอยูใ่ นงบดุล โดยไม่กระทบกับผลกําไรหรื อ
ขาดทุนของบริ ษทั ฯ เมื่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่มาตรฐานบัญชี International Financial Reporting
Standards (“IFRS”) แล้ว งบการเงินก็จะแสดงเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

บริ ษทั ฯ นี้ เป็ นบริ ษทั ที่คนไทยน่าภาคภูมิใจ เพราะเป็ นบริ ษทั ที่ทาํ การค้าขายกับต่างประเทศ
มานาน ในอดีต รายได้มาจากธุรกิจเดินเรื อ เป็ นหลัก และต่อมามีการกระจายการลงทุนไป
ยังธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ทําให้รายได้กระจายไปยังกลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ไม่พ่ งึ พาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เหมือนในอดีต
สิ่ งที่คาดหวังจากบริ ษทั ฯ นี้ เท่าที่ดูจากบทวิเคราะห์ต่างๆ ธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเท
กองก็น่าจะมาถึงจุดตํ่าสุ ดและกําลังจะปรับตัวดีข้ ึน ธุรกิจของเมอร์เมดก็กาํ ลังเป็ นขาขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่เข้ามาสนับสนุน และเป็ นกําลังสําคัญ ซึ่ งจะช่วย
ผลักดันให้บริ ษทั ฯ ดีข้ ึน โดยภาพรวมของบริ ษทั ฯ จึงไปได้ดี และหากมีการเพิ่มทุนก็จะทํา
ให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนินการขยายกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุน้ โดยรวม

นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุ น้

ขอถามเพิ่มเติมว่า มีความเป็ นได้ไหมมากน้อยเพียงไหนที่คา่ ระวางเรื อจะปรับตัวดีข้ ึน และ
ตอนนี้ ราคาหุน้ ของเมอร์เมดสูงขึ้นไหม เพราะเมอร์เมดเริ่ มกลับมามีกาํ ไรแล้ว

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต จากบทวิเคราะห์ต่างๆ ค่าระวางเรื อน่าจะถึงจุดตํ่าสุ ดแล้ว ส่ วนเรื่ องราคาหุน้ ของเมอร์ เมด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ นั้น เนื่องจากเมอร์เมดมีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่สองราย คือ TTA และ Thailand Equity Fund ซึ่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สองบริ ษทั นี้ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 72 ของทุนชําระแล้วของเมอร์ เมด และไม่มีใครขายหุน้
ออกมา ทําให้หุน้ ของเมอร์เมดขาดสภาพคล่องในตลาดสิ งคโปร์ ราคาจึงยังไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชี 2555 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุม
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สํ าหรับปี บัญชี
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งผ่านการพิจารณาของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2555 ไปแล้ว ในวาระที่ 2 และได้มีการชี้แจงตอบข้อซักถามแล้ว ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
281,824,577
99.9225%

ไม่เห็นด้วย
208,317
0.0738%

งดออกเสี ยง
1,389,897
-

บัตรเสี ย
10,000
0.0035%

รวม
283,432,791
100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 12 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 13,735,576
หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,101 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวมทั้งสิ้ น 283,432,791 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 40.0326% ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน

ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารนําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต รายงานต่อผูถ้ ือหุน้ ว่า แผนการระดมทุนที่เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ จะเป็ นใน
อัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุน้ สามัญใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนหุน้ ละ14 บาท ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดใน
คราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ เดิมมีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่
กําหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยแสดงความจํานงจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ เดิมที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายนั้นถืออยู่ สําหรับเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็ นเงินไม่เกิน 6,372 ล้านบาท
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แผนการใช้เงินจากการระดมทุน

เพื่อซื้ อเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองประมาณ 11 ลํา ภายในปี พ.ศ. 2558

เพื่อซื้ อเรื อขุดเจาะท้องแบนใหม่ไม่เกิน 2 ลํา (tender drilling rigs) ภายในปี พ.ศ. 2558

ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งของกลุ่มบริ ษทั ฯ
ในด้านธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองนั้น บริ ษทั ฯ คาดว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป อัตราการเติบโตของ
กองเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองจะเริ่ มลดลง โดยคาดว่า ปี หน้ากองเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองของโลกจะขยายตัว
ประมาณร้อยละ 6 ในขณะที่เรื อปลดระวางมีประมาณร้อยละ 6 และความต้องการใช้เรื อในช่วง 2-3 ปี ข้างหน้าจะมีอตั รา
เฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 5-6 ซึ่ งหมายความว่า ภาวะตลาดจะค่อนข้างสมดุลย์นบั จากปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป ส่ วนค่าระวางเรื อน่าจะ
ปรับตัวดีข้ ึนประมาณปี พ.ศ. 2558 – 2559 เป็ นต้นไป
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเป็ นขาขึ้น ซึ่ งผลการสํารวจล่าสุ ดของ Dahlman Rose
ซึ่ งรวบรวมจากบริ ษทั นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติทวั่ โลก
คาดว่างบประมาณสําหรับการสํารวจและผลิตนํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติสาํ หรับ ปี พ.ศ. 2556 จะเติบโตขึ้นอีกร้อยละ 5.5 อยูท่ ี่ 6.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น
ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุ น้

แสดงความเห็นว่า
การนําหุน้ ส่ วนที่เหลือจากการเพิ่มทุนไปขายให้กบั นักลงทุน
เฉพาะเจาะจงนั้น ควรทําเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากที่จดั สรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
แล้วและมีหุน้ เหลือจริ งๆ และถามถึงช่องทางในการรับชําระเงินค่าซื้ อหุน้ เพิ่มทุน และ
หากเพิม่ ทุนสําเร็ จแล้ว อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน ( D/E ratio) อัตราผลตอบแทนต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) จะเป็ นเท่าไร

นางฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์
บริ ษทั ฯ มีช่องทางการชําระเงินหลายวิธี ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ สามารถจ่ายเป็ นเช็ค หรื อโอนเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่าย เข้าบัญชีจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ และส่ งเอกสารใบ pay-in slip ให้บริ ษทั
หลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ในการรับจองและจัดสรร
บัญชีและการเงิน
หุ น้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) หากเพิ่มทุนสําเร็ จจะอยูท่ ี่ประมาณ 0.7:1 ในช่วง 45 ปี ข้างหน้า อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ROE) เฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี และ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ROA) เฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 4-5 ปี ข้างหน้า

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

แสดงความเห็นว่า หุน้ ที่เหลือจากการที่ผถู้ ือหุน้ เดิมสละสิ ทธิ์ การจองหรื อหุน้ ที่เหลือ
จากการจองซื้ อหุ น้ เพิ่มทุนนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการนํามาจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองเกิน
สิ ทธิ์ หรื อขายให้กบั นักลงทุนเฉพาะเจาะจงก็ตาม ไม่ควรเป็ นราคา 14 บาท แต่ควรเป็ น
ราคามูลค่าตามบัญชี และขอถามว่า บริ ษทั ฯ จะกําหนดช่วงราคาเรื อที่จะซื้ อหรื อไม่
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้แล้วว่า จะขายหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนให้แก่นกั
ลงทุนเฉพาะเจาะจงในราคาไม่ต่าํ กว่า 14 บาท หรื อไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ตอบคําถามเกี่ยวกับราคาเรื อที่จะซื้ อว่า ในการซื้ อเรื อแต่ละครั้ง บริ ษทั ฯ
ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่ งมีอตั ราที่กาํ หนดกันไว้ภายในบริ ษทั ฯ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการบริ หาร

กล่าวเสริ มว่า ในการซื้ อเรื อมือสองจะมีการเปิ ดประมูลกันว่าใครเสนอราคาได้ดีและ
วางเงินมัดจําได้เร็ วกว่า หากเราจะซื้ อเรื อแต่ไม่มีเงินทุนสํารอง เราก็อาจเสี ยโอกาส ซึ่ ง
การซื้ อเรื อ 1 ลํา มีโอกาสทางการเงิน 2 อย่าง คือ 1) กําไรจากราคาเรื อที่เพิ่มขึ้น และ 2)
กําไรจากการดําเนินงานของเรื อ หากเรามีความพร้อมทางการเงิน เราก็มีโอกาสที่จะซื้ อ
เรื อได้ในราคาที่เหมาะสมเมื่อจังหวะมาถึง

นายสงวนศักดิ์ นทีทวีวฒั น์
ผูถ้ ือหุน้

แสดงความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรรี บเพิ่มทุน เพราะถ้ามีเรื อเพิ่มขึ้น ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ก็น่าจะเพิ่มขึ้น

นายประเสริ ฐภพ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุน้

ถามว่า การซื้ อเรื อ 1 ลํา บริ ษทั ฯ จะต้องคํานึงถึงอายุการใช้งานและค่าเสื่ อมราคาไหม

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

หากบริ ษทั ฯ จะซื้ อเรื อมือสอง ก็จะเลือกเรื อที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เพราะไม่ตอ้ งการเสี ยค่า
ซ่อมแซมมาก

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

สถานการณ์ในตอนนี้ บริ ษทั ฯ มีโอกาสที่จะซื้ อเรื อมือสองอยูเ่ รื่ อยๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯ กําลัง
หาจังหวะเข้าซื้ อเรื อเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

นายพรเลิศ พระประเสริ ฐ
ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางไมตรี
พระประเสริ ฐ

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่แล้ว บริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า จะเพิ่มทุน
ของบริ ษทั ฯ เพื่อนําไปลงทุนซื้ อหุน้ ของ AOD เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ใน AOD
อยากทราบว่า AOD จะยังคงเพิม่ ทุนหรื อไม่ เพราะคราวนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่ องนี้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการบริ หาร

AOD จะเพิ่มทุนตามที่ได้เคยแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ ซึ่ งเมอร์เมดก็จะต้องเตรี ยมเงิน
ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เพื่อรักษาสัดส่ วนการถือหุน้ ใน AOD โดยเจะ
มาจากเงินกูแ้ ละเงินทุน

นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ขอทราบว่า บริ ษทั ฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนอย่างไร และจะต้องกูเ้ งินแบบไหน จะมี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ หรื อไม่ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิการเพิม่ ทุน จะมีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ มากน้อยแค่ไหน และบริ ษทั ฯ สามารถรอต่อไปได้หรื อไม่ เนื่องจากตอนนี้ค่า
ระวางเรื อก็ยงั ตกตํ่าอยู่
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จะดู

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

การลงทุนซื้ อเรื อมือหนึ่งและมือสอง มีความแตกต่างกัน ถ้าซื้ อเรื อมือสองจะมีรายได้
เข้ามาทันที แต่ถา้ ซื้ อเรื อมือหนี่งจะต้องรอเวลาอย่างน้อย 2 ปี ในการซื้ อเรื อนั้น
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะกูเ้ งินจากธนาคารในต่างประเทศ ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯ มีภาระหนี้
ประมาณ 8,200 ล้านบาท
หากบริ ษทั ฯ เพิ่มทุนไม่ได้ บริ ษทั ฯ คงต้องหาวิธีอื่นๆ เช่น ขอให้ธนาคารปล่อยกู้
เพิ่มขึ้น หรื อหาพันธมิตรมาร่ วมทุน
การที่จะเลื่อนเวลาการเพิ่มทุนออกไปนั้น จะมีความเสี่ ยงหากราคาเรื อเพิ่มสูงขึ้น จะทํา
ให้บริ ษทั ฯ ซื้ อเรื อไม่ทนั และถ้าหากต้องสั่งต่อเรื อใหม่ ก็จะทําให้ตอ้ งเสี ยเวลารอนาน
มากขึ้นจนกว่าเรื อจะเสร็ จ

นายทรงพล เชาวนโยธิน
ผูถ้ ือหุ น้

สนับสนุนการเพิ่มทุน โดยให้ความเห็นว่า ณ จังหวะเวลานี้ เป็ นเวลาที่เหมาะสมที่จะ
ระดมทุน เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีเงินสํารองไว้ในการลงทุนซื้ อเรื อตามแผนงาน เพราะขณะนี้
ราคาเรื อในตลาดลดลง หากบริ ษทั ฯ รอต่อไปอีกอาจจะไม่ทนั เวลา และหากผูถ้ ือหุน้ ไม่
อนุมตั ิการเพิ่มทุน อาจทําให้กองทุนต่างชาติที่สนใจหุน้ TTA อยูไ่ ม่เข้ามาซื้ อหุน้ TTA
ก็จะทําให้ราคาหุน้ ไม่ขยับ ซึ่ งจะเป็ นผลเสี ยแก่ผถู้ ือหุน้

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาถึงการระดม
ทุนโดยการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ เพื่อนําเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ ง และโดย
ได้คาํ นึงถึงประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน จึงมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิที่เกี่ยวข้อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการขออนุมตั ิ
มอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง
และให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิในเรื่ องการเพิ่มทุนและเรื่ องที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนนวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบ
นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมาย แจ้งว่า ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ให้ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าท่านเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทุกคนส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ทุก
ใบ ไม่วา่ จะเป็ นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ก็ตาม
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ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และทําเครื่ องหมายให้ชดั เจนว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และส่ งบัตรนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนตลอดจนอนุมตั ิ
มอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ การออก
หลักทรัพย์ และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ตลอดจนอนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 708,004,413 บาท เป็ น 1,132,807,060 บาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 424,802,647 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี้
• หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ควบกับ
• ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(“TTA-W 3”) หรื อ "ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ") จํานวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย
โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุน้
สามัญใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ (5:2:1) ทั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนหุน้ ละ14 บาท ราคาเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิซ้ื อหุ น้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่กรณี มี
การปรับสิ ทธิ) ทั้งนี้ เศษทศนิยมของหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดทิ้ง ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้สิทธิ จองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน
(ค) ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
• การเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 283,201,765 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 2 หุ น้ สามัญใหม่โดยเสนอขายในราคาหุ น้ ละ
14 บาท เศษทศนิยมของหุน้ ที่เกิดจากการคํานวณให้ปัดทิ้ง
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ เดิมมีสิทธิจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้
โดยแสดงความจํานงจองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิ ทธิได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุน้ เดิมที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายนั้น
ถืออยู่ เศษทศนิยมของหุ น้ จากการคํานวณให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุ น้ ที่จอง
ซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ได้จองซื้ อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
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และการจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิดงั กล่าวจะเป็ นไปตามสัดส่ วนการถือหุน้ และอยูภ่ ายใต้บงั คับหลักเกณฑ์ขอ้ จํากัด
การถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปัจจุบนั อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ อยูใ่ นบริ ษทั ฯ ได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
• ในกรณี ที่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม บริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดสรรหุ น้
สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด ("การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด") ตามนิยามที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะ
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด
เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (และที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) ("ประกาศสจ. 39/2551") อย่างไรก็ดี
ราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน นอกจากนี้
การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด หมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลใน
วงจํากัดตามที่กาํ หนดไว้ในประกาศ ทจ. 28/2551 และไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ

การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
• จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 141,600,882 หุ น้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตาม
สัดส่ วน
(ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี้
• กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายและ/หรื อจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ เช่น ระยะเวลา วิธีการจองซื้ อและชําระเงิน รวมถึง
หลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ และใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินสิ ทธิ
• ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรื อ
จัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็ จลุล่วงซึ่ งรวมถึงการจัดทํา ตกลงเจรจา ลงนาม และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ และ/
หรื อ เอกสาร หรื อสัญญาใด ๆ ที่อาจจําเป็ นหรื อเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรื อการนํา
หุน้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนหุน้ สามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ฯ เข้าจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• จัดทําหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิ ทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หรื อรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิ ทธิ ภายใต้เงื่อนไขของ
ข้อกําหนดสิ ทธิฯ

- 28 -

• กําหนดรายละเอี ยดและเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ ้นให้แ ก่บุคคลในวงจํากัด รายละเอี ย ด
ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียงการกําหนดชื่อบุคคลที่มีสิทธิ จองซื้ อในการเสนอขายหุ น้ ดังกล่าว การเสนอขายในคราว
เดียวหรื อหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ต่าํ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจกําหนดราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ สจ.
39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
ผลของการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

269,726,290
95.4028%

4,832,055
1.7091%

278,635
0.0985%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
4,716,494
1.6682%

บัตรเสี ย

รวม

3,170,000
1.1212%

282,823,474
100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 3 จํานวน 70 ราย นับจํานวนหุน้ ที่ลดลงได้
รวม 709,317 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,031 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวมทั้งสิ้ น
282,723,474 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.9324% ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ประธานฯ ขอให้ ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5 นี้

นายยุทธชัย วิธีกล ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42 กําหนดว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํา
มิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล เนื่ องจากในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 นี้ บริ ษทั ฯ มีขาดทุนสุ ทธิประจําปี เท่ากับ 4,618,833,354 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ์
ผูถ้ ือหุน้

ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่แล้ว บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลได้ แต่ทาํ ไมในการ
ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ ไม่จ่ายเงินปั นผล
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่แล้ว บริ ษทั ฯ ขอเพิ่มทุนด้วยอัตราส่ วน 1:1 ในราคาหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ ละ 14 บาท ซึ่ งหลังจากที่มติคณะกรรมการได้ออกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ได้รับความคิดเห็น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร จากผูถ้ ือหุ น้ ว่า เป็ นอัตราส่ วนที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนจากผูถ้ ือหุน้ สูง บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาประกาศ
จ่ายเงินปันผลเป็ นหุน้ ปันผลเพื่อลดภาระของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งผลในการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว
ก็คือ ผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุน
สําหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ เสนออัตราการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน 5:2 ในราคาหุน้ ละ
14 บาท และแถมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W3 ให้เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อหุน้ สามัญ เพื่อ
สนับสนุนการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน
นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์
ผูถ้ ือหุ น้

ปกติเวลาบริ ษทั อื่นขาดทุน ก็จ่ายเป็ นหุน้ ปันผลได้ ถ้าขาดทุนแบบนี้จะมีอะไรรับประกันได้
ว่า ผลประกอบการจะดีข้ ึน

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต แนวโน้มปี นี้ เมอร์เมดจะมีกาํ ไรสูงขึ้นกว่าปี ก่อน ส่ วนธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง ณ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ เวลานี้ ค่าระวางเรื อน่าจะถึงจุดตํ่าสุ ดแล้ว และถึงแม้วา่ ค่าระวางเรื อตกตํ่า บริ ษทั ฯ ก็ยงั คงมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กําไรจากการดําเนินงานปกติ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ ดัชนีบอลติค สูงขึ้น บริ ษทั ฯ ก็จะมีกาํ ไร
สูงขึ้น และหากบริ ษทั ฯ สามารถซื้ อสิ นทรัพย์ในช่วงที่ราคาตํ่า ก็จะเป็ นผลดีต่อบริ ษทั ฯ
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปี บัญชี
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 6

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

277,394,080
98.3536%

4,427,733
1.5699%

686,091
-

215,570
0.0764%

282,723,474
100%

พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และกําหนดค่ า
สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 6

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สําหรับรอบปี บัญชี 2556 และมีความเห็นว่า เนื่องจากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
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บัญชีรายใหม่จากสํานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2556
แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิม โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์เลิศ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และงบ
การเงินรวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ นจํานวน 3,200,000 บาท ซึ่ งลดลงร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับค่า
สอบบัญชีของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาจํานวน 3,240,000 บาท เนื่องจากปริ มาณธุรกรรมที่ลดลง รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบ
บัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฎตามหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
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
นายประเสริ ฐภพ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุน้

ขอถามว่า ค่าสอบบัญชีที่ลดลง 40,000 บาท นั้น สอดคล้องกับปริ มาณงานที่ลดลงไป
หรื อไม่ และขอให้บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งการเขียนรายงานนําเสนอเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีโดย
ขอให้ทาํ เป็ นตารางเปรี ยบเทียบเพื่อให้ดูง่ายขึ้น

ที่จริ งแล้ว ปริ มาณงานแทบจะไม่ได้ลดลง เพราะบริ ษทั ฯ กําลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ มาตรฐาน
นางฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ฝ่าย การบัญชีสากล IFRS ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่ งทําให้ผสู้ อบบัญชีตอ้ งตรวจสอบมาก
บัญชีและการเงิน
ขึ้น บวกกับความต้องการ (requirement) ของหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 30
กันยายน พ.ศ. 2556 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ซึ่ งสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น
3,200,000 บาท เป็ นค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
281,884,810
99.8905%

ไม่เห็นด้วย
59,600
0.0211%

งดออกเสี ยง
297,614
-

บัตรเสี ย
249,250
0.0883%

รวม
282,491,274
100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 5 จํานวน 9 ราย นับจํานวนหุน้ ที่ลดลงได้รวม
232,200 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,022 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวมทั้งสิ้ น 282,491,274
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.8996% ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในปี นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 นี้
(1) ดร. พิชิต นิธิวาสิ น
(2) นาย ปี เตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรู ว์ สโตคส์
(3) นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี
ดร.พิชิต นิ ธิวาสิ น นายปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ ล แอนดรู ว์ สโตคส์ และนายกานิ ม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี เป็ น
กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ ดร.พิชิต นิธิวาสิ น และนายปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ ล แอนดรู ว์
สโตคส์ ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอ
ให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้ง นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ ง และเสนอให้ผถู้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายนายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ และนายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน อาหมัด บิน
มูฟตา อัล นัสซารี เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯ แทน ดร.พิชิต นิ ธิ วาสิ น และ นายปี เตอร์ จอร์ จ ชาร์ ล
แอนดรู ว์ สโตคส์ ตามลําดับโดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 เป็ นต้นไป รายละเอียดประวัติโดยสรุ ปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ได้มีระบุไว้ในหนังสื อ
เชิญประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานในที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
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นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล
ผูถ้ ือหุ น้

แสดงความเห็นว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งหลังๆ มักพบว่า ความเห็น
ของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ มีมุมมองที่แตกต่างกัน ทําให้ผลของการประชุมไม่
เป็ นไปตามคาดหมาย และเป้ าหมายที่บริ ษทั ฯ วางไว้ ดังนั้น คุณสมศักดิ์ จึงขอเสนอชื่อ
นายทรงพล เชาวนโยธิน ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ เพื่อมาเป็ น
ตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ขอให้นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงวิธีการเสนอชื่อบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ

นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร
ที่ปรึ กษากฎหมาย

ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้ โดยผูท้ ี่ได้รับ
การเสนอชื่อจะต้องยินยอมให้ถกู เสนอชื่อ อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็ นกรรมการบริ ษทั มหาชนจํากัด
ตามที่กาํ หนดไว้โดย
พรบ. มหาชน จํากัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ได้

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ถาม คุณทรงพล เชาวนโยธินว่า ยินยอมให้ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรื อไม่

นายทรงพล เชาวนโยธิน
ผูถ้ ือหุน้

ขอฟังความเห็นของผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ บ้าง ก่อนที่จะตอบรับ

นายประเสริ ฐภพ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุ น้

เห็นด้วยในการที่จะมีผถู้ ือหุน้ รายย่อยมาเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ถ้ามีคุณสมบัติครบและ
มีวสิ ัยทัศน์
อยากให้บุคคลทั้งสามท่านที่กรรมการเสนอชื่อปรากฏตัวเพื่อแสดง
วิสัยทัศน์ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา เหมือนเมื่อปี ที่แล้วที่คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการในที่ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ และคุณเฉลิมชัย
มหากิจศิริ ได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เป็ นที่รู้จกั อย่าง
กว้างขวาง และเป็ นที่น่าภูมิใจที่ท่านได้มาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ในวันนี้
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านไม่ได้มา
แต่กเ็ ป็ นบุคคลที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ เช่น คุณเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ เป็ นอดีต
ปลัดกระทรวงพลังงาน และปัจจุบนั เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ส่ วน นายโมฮัมหมัด
บิน ราเชด บิน อาหมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี และนายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัลคูวารี เป็ นบุคคลที่เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง และมีเครื อข่ายทางธุรกิจในตะวันออก
กลาง ซึ่ งสามารถช่วยสนับสนุนงานของบริ ษทั ฯ ที่กาํ ลังขยายไปยังตะวันออกกลางได้
ดี
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นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ นั้น โดยปกติ บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการบอกกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอรายชื่อ
บุคคลที่จะเข้ารับเลือกตั้งเป็ นกรรมการมายังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาคุณสมบัติก่อน และหากเห็นชอบก็จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อนุมตั ิ การเสนอรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ในห้องประชุม ณ เวลานี้
ยังไม่มีการเตรี ยมพร้อม ขอให้เตรี ยมการให้พร้อมก่อน เพราะการเสนอชื่อในห้อง
ประชุมทําให้ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ และยังไม่ได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนั้น หากจะเสนอรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นกรรมการ
ขอให้พิจารณาในคราวหน้า แต่กเ็ ป็ นความคิดที่ดี ไม่ได้คดั ค้าน แต่ขอให้เตรี ยมการให้
พร้อมกว่านี้

นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล
ผูถ้ ือหุน้

ขอบคุณความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ และขอเคารพสิ ทธิความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
อื่นๆ จึงขอให้ที่ประชุมดําเนินการต่อไปตามรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเสนอ

นายทรงพล เชาวนโยธิน
ผูถ้ ือหุน้

จุดประสงค์ในการที่จะเสนอตนเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ นั้น เพื่อต้องการให้บริ ษทั ฯ
มีมุมมองจากผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย
และมีการทํางานร่ วมกันระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ขอฝากให้คณะกรรมการ
พิจารณา

ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานในที่ประชุมขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมชี้แจงการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
วิธีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ

ซึ่ งผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้ง

ประธานในที่ประชุมขอให้ นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
จํากัด ชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้
นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่า
วาระนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ขอให้ผถู้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ให้ชดั เจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่ งบัตร
ลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้ งฉี กบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จาก ผูถ้ ือ
หุ น้ พร้อมกันในคราวเดียว
ประธานในที่ประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
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7.1 นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ ได้รับแต่งตั้งแทน ดร. พิชิต นิธิวาสิ น ซึ่ งครบกําหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

240,106,164
85.0186%

299,511
0.1060%

1,496,760
0.5299%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
39,480,379
13.9795%

บัตรเสี ย

รวม

1,033,210
0.3658%

282,416,024
100%

7.2 นายโมฮัมหมัด บิน ราเชด บิน อาหมัด บิน มูฟตา อัล นัสซารี ได้รับแต่งตั้งแทน นาย ปี เตอร์ จอร์จ ชาร์ล
แอนดรู ว์ สโตคส์ ซึ่ งครบกําหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

224,372,663
79.4475%

15,612,911
5.5283%

1,503,361
0.5323%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
39,475,879
13.9779%

บัตรเสี ย

รวม

1,451,210
0.5138%

282,416,024
100%

7.3 นายกานิม ซาอัด เอ็ม. อัลซาอัด อัล-คูวารี ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

224,570,633
79.5176%

15,773,565
5.5852%

1,504,761
0.5328%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
39,495,855
13.9849%

บัตรเสี ย

รวม

1,071,210
0.3793%

282,416,024
100%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 6 จํานวน 9 ราย นับจํานวนหุน้ ที่ลดลงได้รวม
75,250 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,013 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวมทั้งสิ้ น 282,416,024 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 39.8890% ของจํานวนหุน้ 708,004,413 หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 8

รับทราบค่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนสํ าหรับคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่ อย
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 8 นี้

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน
พ.ศ. 2556 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุด
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ย่อยซึ่ งได้อนุมตั ิไว้ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ก)
กรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธาน
กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หารได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติม
เข้ามาใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท
กรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับเบี้ยประชุมเป็ นเงินจํานวน 45,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ
จะได้รับเบี้ยประชุมเป็ นเงินจํานวน 54,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการที่มิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารคนอื่นๆ)
ข)
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี้ยประชุม 48,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 40,000 บาทต่อครั้ง
ค)
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุม 36,000 บาทต่อครั้ง ซึ่ งเท่ากับ
1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคนอื่นๆ จะได้รับ
เบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 30,000 บาทต่อครั้ง
ง)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ จะได้รับเบี้ยประชุม 18,000
บาทต่อครั้ง ซึ่ งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการคนอื่นๆ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการคนอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง
จ)
กรรมการที่เป็ นชาวต่างชาติจะได้รับเบี้ยเดินทางเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเข้าร่ วมประชุม
คณะ กรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้
- จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
ฉ)
จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรู ปของเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการ
จ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผูถ้ ือหุ น้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรู ปของเงินรางวัลประจําปี เมื่อ
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ * (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะได้รับเงินรางวัลประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมส่ วนที่เกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ และจะนํามาจัดสรรให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่าๆ กัน
หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ มาจาก
กําไรสุ ทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ทุนชําระแล้ว + ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามใดๆ เพิ่มเติม
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ประธานจึงสรุ ปว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สําหรับปี ปฎิทิน พ.ศ.
2556 ซึ่ งยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซี่ ง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมและตามที่ผดู้ าํ เนินการประชุมได้กล่าวไว้แล้ว
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายประเสริ ฐภพ ภมรไพโรจน์ เสนอว่า ข้อมูลของวาระที่ 5 การจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 ค่าสอบบัญชี และวาระที่ 8
ค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้แสดงตัวเลขเป็ นตารางในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้
ผูถ้ ือหุ น้
อ่านได้ง่าย
นายเกียรติศกั ดิ์ เพชรสลับศรี
ผูถ้ ือหุ น้

แสดงความคิดเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรมีการต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่มีกาํ ไรสูง เพื่อชดเชย
กับการขาดทุน หากมีธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็ นวัฏจักรขาลง

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั ฯ มองดูสถานการณ์ธุรกิจอยูต่ ลอดเวลา เมื่อถึงเวลาที่เข้าสู่วฏั จักรขาลง กลยุทธ์หลักๆ
ที่บริ ษทั ฯ ใช้ คือ จะลงทุนในช่วงที่สินทรัพย์มีราคาตํ่า ลดหนี้ในช่วงธุรกิจที่เป็ นขาขึ้น และ
เมื่อธุรกิจเป็ นขาลง ก็ควบคุมค่าใช้จ่าย และเมื่อวัฏจักรธุรกิจมาถึงจุดตํ่าสุ ดก็จะลงทุนใน
สิ นทรัพย์อีก ด้วยกลยุทธ์น้ ี ทําให้ธุรกิจผ่านพ้นภาวะวิกฤตมาได้ อย่างเช่น ในปัจจุบนั เมอร์
เมดกลับมามีกาํ ไร และสามารถชดเชยธุรกิจอื่นๆ ที่ขาดทุนได้
กล่าวเสริ มว่า การตั้งด้อยค่าสิ นทรัพย์และการลงทุน นับเป็ นการปรับฐานต้นทุนให้สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ ขณะนี้ บริ ษทั ฯ มองไปถึงธุรกิจที่เราขยายในต่างประเทศ เช่น เวียดนาม
การมีเครื อข่ายจะเป็ นการเปิ ดช่องทางการตลาดได้ เช่น พม่า ก็มีการติดต่อเข้ามา เนื่องจาก
เห็นว่าสิ นค้าปุ๋ ยที่เวียดนามมีคุณภาพดี

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการบริ หาร

นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

ขอคําอธิบายเกี่ยวกับ Shale Gas อีกครั้ง เพราะคราวที่แล้ว มีการกล่าวถึงในที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่ยงั ไม่เข้าใจนัก

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

Shale Gas เป็ นก๊าซธรรมชาติที่มีอยูใ่ ต้ดินลึกตามชั้นหิ นต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ ง
ในอดีตมีอยูม่ าก แต่ไม่สามารถพัฒนามาใช้ได้ แต่ดว้ ยเทคโนโลยีปัจจุบนั ทําให้มีนกั ลงทุน
พัฒนาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ และใช้เป็ นเชื้อเพลิงหรื อเป็ นวัตถุดิบที่ป้อนให้กบั โรงงานปิ
โตรเคมี ซึ่ งถ้าพัฒนาได้ ประเทศสหรัฐอเมริ กาก็จะไม่ตอ้ งนําเข้าก๊าซธรรมชาติ และอาจจะ
สามารถพัฒนามาส่ งออกได้ดว้ ย ซึ่ งการส่ งออกก็สามารถทําได้ทางท่อและทางเรื อ การส่ ง
ทางท่อจะเป็ นก๊าซ ถ้าส่ งออกทางเรื อก็ตอ้ งทําให้เป็ นของเหลว และบรรจุใส่ ถงั ตูเ้ ย็น
ประเทศในแถบนี้กม็ ีแผนที่จะมาซื้ อ Shale Gas จากประเทศสหรัฐอเมริ กามาใช้ หาก
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ประเทศสหรัฐอเมริ กาพัฒนา Shale Gas ได้และเริ่ มส่ งออกได้ ก็จะกดดันประเทศที่มีกา๊ ซ
ธรรมชาติ เช่น ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง ที่เคยคิดราคาแพง ก็อาจต้องลดราคาลงมา
และเมื่อมีเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ถกู ส่ งออกมาในตลาดโลก ก็จะไปกดดันเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น
นํ้ามัน ถ่านหิ น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีประชากรมากขึ้น เศรษฐกิจพัฒนาไปมากขึ้น ประเทศที่
กําลังเติบโต เช่น จีน และอินเดีย ก็จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้น แม้วา่ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาจะมี Shale Gas แต่คงมีไม่มากพอที่จะใช้แทนกันได้ หรื อทําให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุ นแรง ดังนั้น ราคานํ้ามันจะยังคงมีเสถียรภาพ และคุม้ กับการที่จะลงทุน อีกทั้ง
งบประมาณในการสํารวจและขุดเจาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติกย็ งั คงสูงอยู่ ดังนั้น ธุรกิจ
เมอร์เมด จึงอยูใ่ นธุรกิจที่ดี
นายประเสริ ฐภพ ภมรไพโรจน์ มีการประมาณการไหมว่า การลงทุนใน UMS จะคุม้ ทุนภายในกี่ปี
ผูถ้ ือหุน้
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ปี ที่แล้ว เป็ นการปรับปรุ งงบดุล ปรับโครงสร้างองค์กรต่างๆ แต่เนื่องจาก โรงงานUMS ถูก
ปิ ดไป 1 โรงงาน ราคาถ่านหิ นก็ตกตํ่าลง และสิ นทรัพย์คงเหลือที่เป็ นถ่านหิ นยังมีเหลืออยู่
มาก ทําให้ UMS ขาดทุน

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการบริ หาร

การตั้งด้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จํานวน 2,319 ล้านบาท เป็ นการปรับฐานให้
มูลค่าของ UMS เป็ นจริ ง และพร้อมที่จะแข่งขัน UMS ได้รับผลกระทบส่ วนหนึ่งจากการ
พัฒนา Shale Gas ในต่างประเทศ ทําให้ราคาถ่านหิ นตกตํ่า จาก 50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ต่อตัน เป็ น 40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อตัน อย่างไรก็ตาม ราคาถ่านหิ นคงตกตํ่าลงมา
มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เพราะถ่านหิ นก็มีตน้ ทุนในการขุดขึ้นมาเหมือนกัน การปรับราคา
สิ นทรัพย์คงเหลือที่เป็ นถ่านหิ น ก็เพื่อให้มีราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดซึ่ งใกล้จุดตํ่าสุ ดแล้ว

น.พ. สุ รัตน์ จันทร์สกุล
ผูถ้ ือหุน้

ทําไมจึงกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W3 เป็ น 2.50 ปี

ม.ล. จันทรจุฑาจันทรทัต
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั ฯ คาดว่า การซื้ อเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองและเรื อขุดเจาะจะอยูภ่ ายในระยะเวลา
2.50 ปี

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่มาร่ วมประชุมและให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และกล่าวปิ ด
ประชุมเวลา 17.21 น.

ลงชื่อ
-ตราประทับบริ ษัทฯ-

-ลายเซ็น(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
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

