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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2556
ของ
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”)
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.10 น. ณ ห้องแอทธินีคริ สตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี กรุ งเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
กรรมการทีเ่ ข้ าประชุม:
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
3. นายสันติ บางอ้อ
4. นายกฤช ฟอลเล็ต
5. ดร. พิชิต นิธิวาสิ น
6. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
7. นาย ออรัล วิลสัน ดอว์
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
9. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร/กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

กรรมการทีล่ าประชุม:
1. นายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด
อัล-คูวารี
2. นายปี เตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรู ว ์
สโตคส์

กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุม:
1. นางฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์
2. นายเอียน คลิฟฟอร์ต แคลกซ์ตนั
3. นางสาวศิริวรรณ ชํานาญณรงค์ศกั ดิ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
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ผ้เู ข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ:
U

U

1. นายเทพชล โกศล
2. นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร
3. นางกุลกนิษฐ คําศิริวชั รา
4. นางสาวอมตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. นายจิรเดช นุตสถิต
6. นางสาวมณี กาญจน์ วุฒิกลุ เลิศ
7. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
8. นางสาวนฤชล อธิธนบูรณ์

ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั สยาม พรี เมียร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล ลอว์ ออฟ
ฟิ ส จํากัด
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)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การ Corporate Finance & Equity Capital Market บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี
ไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

กิจการเบื้องต้น:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นายเทพชล โกศล ที่
ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็ นซี่ จํากัด เป็ นผูช้ ่วยประธาน ฯ ในการดําเนินการประชุมตามที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ
U

U

นายเทพชล โกศล ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร และที่ปรึ กษา
กฎหมาย และได้แจ้งว่า มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 379 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 148,181,482 หุน้ และโดยการ
มอบฉันทะจํานวน 324 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 129,413,670 หุน้ รวมจํานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น
703 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 277,595,152 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.2081 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริ ษทั ฯ (หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้น 708,004,413 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2556 และได้
มอบหมายให้นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็ คเค็นซี่ จํากัด เป็ น ผูช้ ้ ีแจง
ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนนเสี ยง
นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพรชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน และการนับคะแนนเสี ยงในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยจะ มีการนําเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระและจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นกรุ ณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณา
ผูถ้ ือหุน้ แนะนําตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
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2. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หากผูถ้ ือ
หุน้ ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนจากท่านเพือ่ นํามานับคะแนน ผูถ้ ือหุน้ จะลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนหรื อไม่ก็ได้
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะ (ยกเว้นคัสโตเดียนในกรณี ของผูล้ งทุนต่างประเทศ )
จะต้องออกเสี ยงลงคะแนนด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ โดยแยกคะแนนเสี ยงไม่ได้
บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะ
ลงคะแนนเสี ยงไปในทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรื อทํา
เครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าข้อความโดยไม่ลงลายมือชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น เป็ นต้น
4. ในการรวบรวมผลคะแนน เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระหักออก
จากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยง เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวล า จะมีการดําเนินการประชุมหรื อพิจารณา
วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
6. เนื่องจากการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้แก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม และได้ส่งหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ข ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งระบุรายละเอียดของแต่ละวาระตามที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมด้วย
หนังสื อเชิญประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่วงหน้าแล้ว (พร้อมทั้งได้แจกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะขณะที่ลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุมด้วย) อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ายังมีผถู ้ ือหุน้ นําหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ฉบับเดิมมาใช้ในการประชุมครั้ งนี้
อยู่ จึงขอเรี ยนชี้แจงแก่ผถู ้ ือหุน้ เกี่ยวกับการใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ฉบับเดิมดังนี้
ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ฉบับเดิม เพือ่ ลงคะแนนเสี ยง ในวาระที่ 1 และวาระที่ 2
ตามที่ได้รับมอบฉันทะมาจากผูถ้ ือหุน้ ได้ ส่ วนวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6นั้น เป็ นวาระที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนสําหรับวาระดังกล่าวให้ท่านขณะลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ท่านสามารถลงคะแนน
เสี ยงในวาระดังกล่าวได้โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 6 ของหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ดังนี้
"ข้อ 6. ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงม ติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร "ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้แจกบัตรลงคะแนนสําหรับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะ โดยบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวมรายละเอียดเป็ นไปตามหนังสื อเชิญประชุมฉบับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ
ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนดังกล่าวต่อไป
7. บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะอยูร่ ่ วมพิจารณาวาระต่างๆ จนครบถ้วนทุกวาระ อย่างไรก็ตาม
หากผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีเหตุจาํ เป็ นต้องออกจากห้องประชุมก่อน เสร็ จสิ้นการประชุม ขอความกรุ ณาให้ผถู ้ ือหุน้
หรื อผูร้ ับมอบฉั นทะนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ด้านหน้าห้องประชุม เพือ่ บันทึกการออกจากห้องประชุมและคืนบัตร
ลงคะแนน
บริ ษทั ฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและ
รวมคะแนนเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะยังอยูใ่ นที่ประชุมโดยมิได้บนั ทึกการออกจากที่ประชุม
หลังจากที่ท่ีปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
และการนับคะแนนเสี ยงแล้ว มีผถู ้ ือหุน้ หลายรายได้แสดงความคิดเห็นดังนี้
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คุณสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอให้เก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและทุกวาระเพือ่ ความโปร่ งใสของการนับ
คะแนน และไม่เห็นด้วยกับวิธีการ การรวบรวมผลคะแนน ที่เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงใน
แต่ละวาระหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็น ด้วยในวาระ
นั้นๆ ดังนั้น ขอให้พจิ ารณาวิธีการนับคะแนน คนที่ไม่ส่งบัตร จะไม่นบั เป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ระบุชื่อ) สนับสนุนความคิดเห็นของคุณสุขสรรค์ แต่เพื่อให้เร็ วขึ้น ก็อาจจะใช้วธิ ีให้คนเห็นด้วยยก
มือและเก็บบัตรลงคะแนน คนไหนที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนก็ถือว่าไม่เห็นด้วยไปเลย
ประธานฯ ได้ขอให้นางพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร ชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บบัตรลงคะแนน นางพรภินนั ท์ ชี้แจงว่า ใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้น การเก็บบัตรลงคะแนนเป็ นการวางกติกาในห้องประชุม ซึ่งกฎหมายไม่ได้ระบุไว้วา่ ให้ดาํ เนินการ
อย่างไร ดังนั้น ส่วนใหญ่ก็จะใช้วธิ ีที่ปฎิบตั ิกนั เป็ นส่วนใหญ่ คือ เก็บบัตรลงคะแนน จากคนที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
และส่วนที่เหลือนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม ผูถ้ ือหุน้ ยังขอคัดค้านวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนและการนับ
คะแนนดังกล่าว ดังนั้น ประธานฯ จึงประกาศให้ การเ ก็บบัตรลงคะแนนสําหรับการประชุมครั้งนี้ จะใช้วธิ ีการเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ และขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมใช้สิทธิของท่านในการออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
และส่งบัตรลงคะแนนด้วย
ประธานฯ ได้ แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษา เอชเอ็นพี จํากัด
มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสี ยงในที่ประชุม และขอให้มีผถู ้ ือหุน้ 2 ท่านมาเป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสี ยงด้วย ซึ่งได้มีผถู ้ ือหุน้ ในที่ประชุม 2 ท่านยกมือขึ้นเพือ่ ขอเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงในการประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ของผู้ถือหุ้นครั้งที่
31 มกราคม พ.ศ. 2555

1/2555

ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผูด้ าํ เนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้สรุ ปได้ดงั นี้
คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้ให้ความเห็นว่า รายงานการประชุมควรระบุช่ือและนามสกุลของผูถ้ ือหุน้
ที่ต้ งั คําถาม เพือ่ ให้มีความถูกต้องและชัดเจน และเป็ นการให้เกียรติผถู ้ ือหุน้ รายย่อย
คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอให้รายงานการประชุมระบุชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่ วมประชุมด้วย
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ประธานฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุน้ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมนั้น บริ ษทั ฯ จะได้นาํ
ข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งการบันทึกรายงานต่อไป และประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2555 และขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
ดังนี้

ในระหว่างที่มีการเก็บบัตรลงคะแนน เนื่องจากเป็ นการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น

คุณไกรวัลย์ คทวณิ ช (ผูถ้ ือหุน้ ) เห็นว่า มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมจํานวนมาก ในการประชุมครั้งต่อไป ถ้าจะเก็บบัตร
ลงคะแนนด้วยวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ บริ ษทั ฯ อาจขอให้ทาํ บัตรลงคะแนนให้มีบาร์โค้ททั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่สามารถสแกนบาร์โค้ทได้อย่างรวดเร็ ว ส่วนเนื้อหาในหนังสื อเชิญ
ประชุม มีความเห็นว่า วาระที่ 2 และวาระที่ 4 นั้น ในส่วนที่เป็ นข้อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั ฯ ไปนําเนื้อหาของ พ .ร.บ.
บริ ษทั มหาชนจํากัด มาใส่ แทนที่จะเป็ นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวาระ แต่วาระที่ 3 และ 5 ทําได้ดีแล้ว ดังนั้นขอให้คราวต่อไป
บริ ษทั ฯ นําเสนอเนื้อหาวาระให้เป็ นไปในแนวเดียวกันกับที่เขียนในวาระที่ 3 และ 5
คุณเสาวนิตย์ กมลธรรม (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอว่า ควรเก็บบัตรลงคะแนนโดยส่งต่อๆ กันมาจากหัวแถวมาปลายแถว
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ตอ้ งเดินซ้อนกันไปมา
คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอว่า ให้กาํ หนดโซนนิ่งในการรับบัตรลงคะแนน
คุณบรรณรักษ์ พิชญากร (ผูถ้ ือหุน้ ) เห็นด้วยกับคุณธารา ชลปราณี และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดให้
เฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่มีสติกเกอร์เท่านั้นที่เข้าประชุมได้ ว่า เป็ นการไม่สะดวกต่อผูถ้ ือหุน้ ที่พาครอบครัวมาด้วย ขอให้พจิ ารณา
ประธานขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ และขอให้เจ้าหน้าที่นาํ ไปพิจารณาปรับปรุ ง
ประธานขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับร องรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี้
บัตรเสี ย

รวม

20,556,660

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
12,897,128

78,250

308,285,161

-

-

0.0284%

100.00%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

266,277,921

8,475,202

96.8877%

3.0837%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ เติมอีกจํานวน 422 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 30,690,009
หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,125 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวมทั้งสิ้ น 308,285,161 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ 43.5428 ของจํานวนหุ ้น 708,004,413 หุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
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วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อ 4 ของหนังสือบริคณห์ สนธิ
ของบริษทั ฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 2 นี้

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจํานวน 783,004,413 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และบริ ษทั ฯ มีหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาํ ออกจําหน่าย
จํานวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ซึ่งได้จดั สรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ฯ
ซึ่งครบกําหนดการใช้สิทธิและหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว ดังนั้น เพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการตัดหุน้ จดทะเบียน
ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 75,000,000 หุน้ ซึ่งได้จดั สรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ฯ ซึ่งครบ
กําหนดการใช้สิทธิและหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 783,004,413 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จาํ นวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 708,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
และการแก้ไข เพิ่มเติม หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามข้อมูลที่ได้นาํ เสนอต่อที่ประชุมนี้รวมทั้งหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถาม
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั
มิได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 75,000,000 หุน้ ซึ่งได้จดั สรรไว้รองรับการใช้สิทธิของหุน้ กูแ้ ปลงสภาพของบริ ษทั ฯ ซึ่งครบ
กําหนดการใช้สิทธิและหุน้ กูแ้ ปลงสภาพได้หมดอายุลงแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 783,004,413 บาท เป็ น ทุนจด
ทะเบียนใหม่จาํ นวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 708,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุน้ มีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

708,004,413 บาท
708,004,413 หุน้
1 บาท

(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามบาท)
(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
(หนึ่งบาท)

708,004,413 หุน้
- ไม่มี -

(เจ็ดร้อยแปดล้านสี่ พนั สี่ ร้อยสิ บสามหุน้ )
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ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี้
บัตรเสี ย

รวม

4,543,994

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
12,219,891

48,000

314,345,908

1.4455%

3.8874%

0.0152%

100.00%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

271,996,179

25,537,844

86.5276%

8.1241%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจากวาระที่ 1 อีกจํานวน 86 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
6,060,747 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,211 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวมทั้งสิ้ น 314,345,908
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 44.3989 ของจํานวนหุ ้น 708,004,413 หุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของหุ้นปันผล และเงินสด ให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 3 ขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 5 และขอให้ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ และการ
จ่ายเงินปั นผลให้ที่ประชุมพิจารณา
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้
พิจารณาดังนี้
ปั จจุบนั บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) มีธุรกิจที่ให้บริ การหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ
พลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในสามกลุ่มธุรกิจนี้มีบริ ษทั หลักอยู่ 4 บริ ษทั คือ
1. บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็ นธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง
2. บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (Mermaid) ซึ่งเป็ นธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งสําหรับบริ ษทั นํ้ามัน
และก๊าซ
3. บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน) (UMS) ซึ่งเป็ นธุรกิจโลจิสติคส์ถ่านหิ นในประเทศไทย
4. บริ ษทั บาคองโค จํากัด (Baconco) ซึ่งเป็ นธุรกิจปุ๋ ยและโลจิสติคส์ท่ีเวียดนาม
ทั้ง 4 บริ ษทั สร้างรายได้และผลกําไรมากกว่าร้อยละ 95 ของรายได้และผลกําไรของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) อยูภ่ ายใต้ธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้ง
เทกองและธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง กําไรจากการดําเนินงานปกติร้อยละ 57 มาจากธุรกิจพลังงาน ซึ่งปี ที่ผา่ นมามีกาํ ไรและมี
แนวโน้มดีข้ ึนมาก ส่วนกําไรจากการดําเนินงานปกติร้อยละ 25 มาจากธุรกิจขนส่ง และร้อยละ 18 มาจากธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน ใน 4 ธุรกิจหลักมี วัฏจักรไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็ นเหตุผลที่บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) วางกล
ยุทธ์เพื่อกระจายความเสี่ ยง
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ผลประกอบการของปี ที่ผา่ นมา
รายได้รวมลดลงร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายได้ของธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองประมาณ
ร้อยละ 35 ถึงแม้รายได้รวมจะลดลงแต่กาํ ไรขั้นต้น (gross profits) ลดลงเพียงร้อยละ 3 และค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ การ
ขายและการบริ หารลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับรอบปี บัญชี 2554 ซึ่งแสดงถึงประสิ ทธิภาพในการทํางาน และด้านควบคุม
การใช้จ่าย
กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 592 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2554 เป็ น 628 ล้านบาทใน
รอบปี บัญชี 2555 อย่างไรก็ตาม ในรอบปี บัญชี 2555 มีรายการพิเศษทางบัญชีเป็ นตัวเลขรวม 4,577 ล้านบาท ทําให้ผล
ประกอบการขาดทุน 4,619 ล้านบาทในรอบปี บัญชีน้ ี
ฐานะทางการเงินยังคงแข็งแกร่ งอยู่ โดยมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.55 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
คือ 36.17 บาท กระแสเงินสดในรอบปี บัญชี 2555 คือ 1,974 ล้านบาท เนื่องมาจากการควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดและการ
บริ หารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีข้ ึน
บริ ษทั หลักทั้งสี่ บริ ษทั มีผลประกอบการโดยสรุ ป คือ
1. บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด มีผลประกอบการที่นบั ว่าดี เมื่อเทียบกับภาวะอุตสาหกรรมที่
ตกตํ่าอย่างต่อเนื่อง แม้วา่ รายได้ค่าระวางเรื อในรอบปี บัญชี 2555 จะลดลงจากรอบปี บัญชีก่อนร้อยละ 35 เนื่องจากค่าระวาง
เรื อลดลง และกองเรื อที่เล็กลง แต่กาํ ไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่ อมราคา (EBITDA) เฉลี่ยต่อลํามีเสถียรภาพมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากการมุ่งเน้นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานและการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผล
2. เมอร์เมด มีผลประกอบการปรับตัวดีข้ ึนอย่างมีสาระสําคัญ อัตราการใช้ประโยชน์ของเรื อขุดเจาะเพิ่มขึ้นจาก
ปี ที่แล้ว ธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเล มีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นในปี นี้ ผลกําไรจากการดําเนินงานปกติ ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ในรอบปี บัญชี 2555 อยูท่ ่ี 603 ล้านบาท เทียบกับปี ก่อน 253 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 138 เนื่องจากอัตราการใช้
ประโยชน์จากเรื อมากขึ้น มีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารเรื อ และมีการพัฒนาธุรกิจออกไปสู่ภมู ิภาคต่างๆ ได้มากขึ้น
3. UMS มีผลประกอบการขาดทุนในรอบปี บัญชี 2555 เนื่องจาก บริ ษทั ฯ เร่ งขายถ่านหิ นขนาด 0 – 5 มม. ซึ่งมี
อัตรากําไรตํ่ากว่าถ่านหิ นขนาดอื่นๆ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น เนื่องจากโรงงานที่สมุทรสาครปิ ด ทําให้ตอ้ งขนส่ง
ถ่านหิ นจากโรงงานสมุทรสาครไปยังลูกค้าที่สระบุรี ซึ่งบริ ษทั ฯ ทําทุกอย่างเพือ่ เร่ งเปิ ดโรงงานที่ สมุทรสาครให้เร็ วที่สุด ใน
ปี ที่ผา่ นมาสิ นค้าคงเหลือของ UMS ลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี ก่อน การที่สินค้าคงเหลือลดลง ทําให้หนี้ระยะสั้นลดลง
เนื่องจากบริ ษทั ฯ แปลงถ่านหิ นเป็ นเงินสด แล้วนําเงินสดไปชําระเงินกูค้ ืน
4. บาคองโค มียอดขายลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความต้องก ารใช้ปุ๋ยภายในประเทศลดลง แต่บริ ษทั ฯ ก็ชดเชย
ด้วยการส่งออกไปต่างประเทศมากขึ้น และพยายามลดต้นทุนวัตถุดิบให้ต่าํ ลง
โดยรวมแล้ว บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงานปกติเป็ น บวก คือกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6 จากปี ก่อน หากไม่รวมรายการบัญชีพเิ ศษทางบัญ ชี 4,577 ล้านบาท ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ส่วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ฯ จะขาดทุน 42 ล้านบาท
รายการพิเศษทางบัญชีหลักๆ ได้แก่ การบันทึกการด้อยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จํานวน 2,319 ล้าน
บาท จากการที่ UMS ต้องเผชิญอุปสรรคในการดําเนินงานหลายประการในปี ที่ผา่ นมา เช่น การถูกสัง่ ปิ ดโรงงาน
สมุทรสาครตามคําสัง่ ศาล เพราะถูกชาวบ้านประท้วงเกี่ยวกับมลภาวะด้านสิ่ งแวดล้อมของโรงงานถ่านหิ นอื่นๆ ที่อยูใ่ น
ละแวกนั้น แม้วา่ UMS จะปฏิบตั ิตามและสูงกว่ามาตรฐานสิ่ งแวดล้อมที่กาํ หนดไว้ อีกทั้งนํ้าท่วมใหญ่ในประเทศที่ทาํ ให้
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โรงงานในอยุธยาต้องหยุดประกอบการชัว่ คราว และรายการตั้งบันทึกสํารองเผือ่ หนี้จะสูญของวงเงินกูจ้ ากการให้
SKI
Energy Resources Inc (SERI) กูเ้ งินเพื่อพัฒนาเหมืองถ่านหิ น จํานวน 908 ล้านบาท ซึ่ง บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ เรื่ องไปยังรัฐบาล
ฟิ ลิปปิ นส์เพื่อขอแปลงหนี้เป็ นทุน แต่รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ยงั ไม่ได้พิ จารณาอนุมตั ิ เพราะยั งมีขอ้ กฎหมายที่ยงั ต้องรอการ
ตีความอยู่
การเพิ่มทุนและการระดมทุน
เหตุผลในการขอเพิ่มทุน
โอกาสทางการขยายกิจการมีความเด่นชัด แต่กลุ่มขนส่งและพลังงานต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมากในการขยายกิจการ
- ราคาเรื อสิ นค้าเทกองอยูใ่ นจุดที่ต่าํ มากและคาดว่าจะถึงจุดเกือบตํ่าสุดในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า
- ราคานํ้ามันดิบที่ทรงตัวในระดับสูง ทําให้มีงบประมาณสําหรับการสํารวจและผลิตนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ
สูงขึ้นต่อเนื่อง จึงทําให้ความต้องการใช้บริ การเรื อนอกชายฝั่งอยูใ่ นระดับสูง
การเพิ่มทุนจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เพือ่ ความยัง่ ยืนของธุรกิจในอนาคต
วัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อ
1. ซื้อเรื อสิ นค้าแห้งเทกองในจังหวะและราคาที่เหมาะสม เพือ่ สร้างความได้เปรี ยบเชิงธุรกิจด้วยต้นทุนที่ต่าํ กว่า
2. ปรับกองเรื อของเมอร์เมด โดยเฉพาะด้านขุดเจาะนอกชายฝั่งเพือ่ ความทันสมัยมากขึ้นและเพือ่ ควา มยัง่ ยืนใน
ธุรกิจขุดเจาะนอกชายฝั่ง
3. เพือ่ สร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุรกิจในเครื อ เมื่อมีโอกาสในการลงทุนที่ดี
ธุรกิจเรือบรรทุกสินค้ าแห้ งเทกอง
ในช่วงปี 3 ปี ที่ผา่ นมา และความต้องการใช้เรื อน้อยกว่าปริ มาณเรื อที่สงั่ ต่อใหม่ท่ีเข้าสู่ตลาด ทําให้รายได้ค่าระวาง
เรื อลดตํ่าลง ส่งผลให้รายได้ต่อเรื อลดลงสําหรับเรื อทุกประเภท มีการปลดระวางเรื อในตลาดโลกเพิ่มขึ้น แต่มีการคาดการณ์
ของนักวิเคราะห์วา่ ความสมดุลย์ของความต้องการใช้เรื อและปริ มาณเรื อจะเริ่ มดีข้ ึนตั้งแต่ปี 2557-2559 และจะทําให้ค่า
ระวางปรับตัวดีข้ ึน ดังนั้น หากบริ ษทั ฯ สาม ารถซื้อเรื อด้วยต้นทุนเรื อที่ต่าํ ในขณะที่ดชั นีค่าระวางเรื อ (BDI) ยังไม่ปรับตัว
ขึ้น จะทําให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้างผลกําไรได้มากยิง่ ขึ้นเมื่อตลาดฟื้ นตัวกลับมา ซึ่งการเป็ นเจ้าของเรื อด้วยต้นทุนตํ่าเป็ น
ทางเลือกที่ดีกว่าการเช่าเรื อ เพราะเมื่อตลาดฟื้ นตัว อัตราค่าเช่าเรื อก็จะสูงตามไปด้วย
ในด้านแผนการขยายกองเรื อนั้น บริ ษทั ฯ มีแผนขยายกองเรื อจาก 16 ลํา ณ ปั จจุบนั เป็ น 24 ถึง 30 ลําภายในปี
พ.ศ. 2558 หรื อซื้อเรื อเพิ่มขึ้น 15 ลํา โดยจะเป็ นทั้งเรื อมือสองที่มีอายุไม่เกิน 8 ปี และเรื อสัง่ ต่อใหม่ท่ีมีมาตรฐานทางด้าน
สิ่ งแวดล้อมสูงตามเกณฑ์ของ International Maritime Organization (IMO) การมีกองเรื อขนาดใหญ่ข้ ึนจะช่วยเพิม่ กระแส
เงินสดจากการดําเนินงาน
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด มีความพร้อมในการบริ หารกองเรื อที่จะเติบโตขึ้น และ
จากกลยุทธ์ในการปรับกองเรื อโดยการขายเรื อเก่าขนาดเล็กที่ไม่ทาํ กําไรออกไป และซื้อเรื อมือสองหรื อเรื อสัง่ ต่อใหม่ท่ี
ทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ การย้ายฝ่ ายขายไปประจําในประเทศสิ งคโปร์ซ่ ึงเป็ นศูนย์กลางธุรกิจเดินเรื อ การนําเรื อไป
ให้บริ การในน่านนํ้าที่มีค่าระวางสูงกว่า และการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทําให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายของเจ้าของ
เรื อ (owner expenses) ลดลง และทําให้ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับต้นๆ ของบริ ษทั เดินเรื อทัว่ โลกที่มีตน้ ทุน ค่าใช้จ่าย
ของเจ้าของเรื อตํ่า
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ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง
ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งมี 2 ธุรกิจหลักคือวิศวกรรมใต้ทะเล และขุดเจาะนํ้า มันและก๊าซธรรมชาติ เมอร์เมดทํา
ธุรกิจให้บริ การบริ ษทั นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติท่ีตน้ นํ้า (upstream) เกี่ยวข้องกับงานสํารวจและผลิต การที่ราคานํ้ามันดิบที่
ทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้มีงบประมาณสําหรับการสํารวจและการผลิตนํ้ามันและก๊าซธรรมชานสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงทํา
ให้ความต้องการใช้เรื อขุดเจาะอยูใ่ นระดับสูง ในขณะนี้เรื อขุดเจาะท้องแบน (tender rig) ทัว่ โลก มีเพียง 33 ลํา ในขณะที่
แท่นขุดเจาะ (เฉพาะที่ต้ งั อยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้) มีมากถึง 604 แท่น และส่วนใหญ่มีอายุมาก กล่าวคือ ร้อยละ 56
อายุมากกว่า 25 ปี และร้อยละ 33 อายุมากกว่า 30 ปี และมีอตั ราการใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 80 ในขณะที่เรื อขุดเจาะ
ท้องแบนอายุต่าํ กว่า 5 ปี จะมีอตั ราการใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 100 เรื อขุดเจาะท้องแบนของเมอร์เมดซึ่งมีอยูจ่ าํ นวน
ทั้งสิ้น 2 ลํา อยูใ่ นกลุ่มเรื อขุดเจาะท้องแบนที่มีอายุมาก คือ 34 ปี (MTR-1) และ 31 ปี (MTR-2) ซี่งมีอายุมาก และอาจต้อง
ปลดระวางภายใน 2 ปี ข้างหน้า และจะทําให้รายได้ของเมอร์เมดลดลงประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี หากไม่มีเรื อขุดเจาะ
ท้องแบนมือสองหรื อสัง่ ต่อใหม่มาทดแทน
การสัง่ ต่อเรื อขุดเจาะท้องแบนใหม่ตอ้ งใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยมีราคาประมาณ 120 ถึง 140 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา ส่วนใหญ่มีเพียงผูป้ ระกอบการรายใหญ่ท่ีลงทุน คือ Seadrill ซึ่งหากมีผปู ้ ระกอบการอื่นที่มีสถานะการเงินที่
แข็งแกร่ งก็อาจจะเกิดรายใหญ่รายใหม่ในธุรกิจนี้ได้ สําหรับตลาดเรื อขุดเจาะ 3 ขาหรื อ Jack-up rigs มีความแข็งแกร่ งอย่าง
ต่อเนื่อง อัตราค่าเช่าเรื อเฉลี่ยต่อวันสูง ซึ่งในกลุ่มบริ ษทั เมอร์เมด นั้น ดําเนินงานภายใต้บริ ษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริ ลลิงค์
จํากัด (Asia Offshore Drilings หรื อ AOD) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่าง เมอร์เมด และ Seadrill Ltd. และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
อื่นๆ โดย ณ ปั จจุบนั เมอร์เม ด ถือหุน้ ใน AOD ร้อยละ 33.75 เรื อขุดเจาะ Jack-up rigs ที่ AOD สัง่ ต่อใหม่ ลําแรก หรื อ
AOR-1 มีกาํ หนดส่งมอบในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ได้รับสัญญาว่าจ้างงานระยะเวลา 3 ปี จาก Saudi Aramco ซึ่งเป็ น
บริ ษทั นํ้ามันแห่งชาติชาอุดิอาระเบีย ที่จดั เป็ นบริ ษทั นํ้ามันยักษ์ใหญ่ ของโลก อัตราค่าเช่าอยูท่ ่ี 180,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อวัน มูลค่าสัญญาอยูท่ ่ี 197 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อ 3 ปี และกําลังหาตลาดสําหรับเรื อขุดเจาะลําที่ 2
(AOR-2) ซึ่งมีกาํ หนดส่งมอบ เดือน มิถนุ ายน พ .ศ. 2556 และลําที่ 3 (AOR-3) ซึ่งมีกาํ หนดส่งมอบเดือน กันยายน พ.ศ.
2556 ตามลําดับ
AOD เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนเที่ตลาดหลักทรัพย์ออสโล ประเทศนอร์เวย์ เนื่องจาก Seadrill ได้ประกาศซื้อหุน้ จาก
ผูถ้ ือหุน้ อื่นในตลาดหลักทรัพย์ออสโล จนได้อตั ราส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 66.16 ใน AOD และจะมีการเพิ่มทุนในเร็ วๆ นี้
เมอร์เมดจึงต้องเพิ่มทุนตามเพือ่ รักษาสัดส่วนร้อยละ 33.75 ต่อไป จะเห็นได้วา่ ธุรกิจเรื อขุดเจาะ Jack-up rigs เป็ นธุรกิจขา
ขึ้นจากกการทําสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่ยงั ไม่ส่งมอบเรื อ
สําหรับธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลนั้น เมื่อเร็ วๆ นี้ เมอร์เมดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนชื่อ Zamil Mermaid Offshore Services
Company (ZMOS) โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่าง Mermaid Offshore Services Ltd. กับ Zamil Offshore Services Company
(ZMOS) ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ZMOS ให้บริ การงานวิศวกรรมใต้ทะเลในแถบตะวันออกกลาง และได้เซ็นสัญญา
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บริ การงานวิศวกรรมใต้ทะเลแบบครบวงจรกับ Saudi Aramco ซี่งเป็ นบริ ษทั นํ้ามันแห่ง
ซาอุดิอาระเบีย มูลค่าของสัญญา 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ซึ่งเมอร์เมดจะมีส่วนแบ่งรายได้ประมาณร้อยละ 60 - 70
ของมูลค่าของสัญญา ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งทั้งธุรกิจเรื อขุดเจาะและธุรกิจวิศวกรรมใต้ ทะเล มีอนาคต
สดใส
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สําหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุน ขอสรุ ปด้วยตารางดังนี้
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

ประมาณการเงินทุนที่ตอ้ งใช้
ในช่วง 3 ปี ข้างหน้า

ส่วนที่จะใช้จากการเพิ่มทุน

310

130 - 160

420
730

75 - 90
205 - 250
80 - 125
330
9,900

กลุ่มขนส่ ง
เรื อสิ นค้าแห้งเทกองจํานวน 15 ลํา
กลุ่มพลังงาน
เรื อขุดเจาะแบบสามขา 3 ลําและแบบท้องแบน 2 ลํา
เงินลงทุนตามแผนกลยุทธ์ 3 ปี
เงินทุนสํารองเพือ่ โอกาสในการลงทุนอื่นๆ
ยอดรวม หน่ วยล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
ยอดรวม หน่ วยล้ านบาท

730
21,900

หลังจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารชี้แจงรายงานแล้ว ประธานกล่าวสรุ ปสิ่ งที่กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และเจ้าหน้าที่บริ หารได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ กล่าวโดยรวม คือ การที่กระแสเงินสดของการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมาปรับตัวดีข้ ึน กําไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยเพิม่ สูงขึ้น สถาน ะทางธุรกิจในภาพรวมดีข้ ึน เมอร์เมดกลับ
มามีกาํ ไรและได้สญ
ั ญาใหญ่ๆ ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศกาตาร์ เป็ นสัญญาระยะยาว 3 ปี 5 ปี เป็ นเงินจํานวน
มาก สะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ กําลังกลับมาในทิศทางที่ดีสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรม สําหรับธุรกิจเรื อบรรทุกสิ นค้า
แห้งเทกองนั้น เชื่อว่าอัตราค่าระวางเรื อลงมาถึงจุดตํ่าสุดแล้ว จึงควรมีการลงทุนเพือ่ เตรี ยมขยายการลงทุนต่อไป
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
คุณสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอความชัดเจนว่า คะแนนเสี ยงที่เป็ นบัตรเสี ย และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะมา
นับรวมเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยหรื อไม่
คุณพรภินนั ท์ อัศววัฒนาพร (ที่ปรึ กษากฎหมาย) ชี้แจงว่า คะแนนเสี ยงที่เป็ นบัตรเสี ย และไม่ส่งบัตรลงคะแนนจะ
ไม่นบั รวมเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอว่า การบรรยายเกี่ยวกั บการเพิ่มทุน น่าจะทําเป็ นจดหมายฉบับย่อส่งให้ผู ้
ถือหุน้ อ่าน โดยสรุ ปเป็ นข้อๆ ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสี ย เพือ่ ให้เข้าใจได้ง่าย และเพือ่ เป็ นหลักฐานอ้างอิง อีกทั้งเป็ นการ
โฆษณาบริ ษทั ฯ ด้วย
คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุน้ ) ถามว่า วาระที่ 3 นี้ เป็ นวาระที่พจิ ารณาเกี่ ยวกับเงินปั นผล แต่ไม่ได้กล่าวถึงเงินปั น
ผลเลย ขอถามว่า
ก) ทําไมจึงต้องมีการจ่ายเงินปั นผลตอนนี้ เพราะเดือนหน้าก็จะมีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ และทําไมจึง
ต้องเร่ งจ่ายเงินปั นผล ซึ่งทําให้บริ ษทั ฯ ต้องออกหนังสื อเชิญประชุมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งบริ ษทั ฯ ก็
ประสบผลขาดทุน
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ข) ถ้าผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลแล้ว ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ จะมีการจ่ายเงินปั นผลอีก
หรื อไม่
ค) เงินปั นผลนี้ จ่ายจากกําไรส่วนไหนของบริ ษทั ฯ และต้องเสี ยภาษีนิติบุคคลหรื อไม่อย่างไร
ง) มีรายการพิเศษ 4,577 ล้านบาท ที่ปรากฎในงบการเงิน อยากทราบว่า รา ยการพิเศษอื่นๆ นี้ เป็ นรายการ
อะไรบ้าง
จ) ถ้าดูจากจํานวนเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองในอดีต ที่มีประมาณ 40 กว่าลําและปั จจุบนั ลดลงมาเหลือ 16 ลํา
ดูจะสอดคล้องกับราคาหุน้ ด้วย ดังนั้น ถ้ามีการเพิ่มทุนและเพิ่มจํานวนเรื อขึ้น ราคาหุน้ จะขึ้นตามจํานวนเรื อที่
เพิ่มขึ้นหรื อไม่
ฉ) ขอทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของเรื อขุดเจาะที่ได้รับ IMO กับที่ไม่มี IMO ว่า เสี ยค่าธรรมเนียมต่างกัน
หรื อไม่
ช) เงินเพิ่มทุนประมาณ 75-90 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาที่จะนําไปใช้การลงทุนในการซื้อเรื อขุดเจาะของ AOD
รวม 3 ลํา ราคาเรื อรวม 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กานั้น ถ้าคํานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ เราน่าจะใช้เงิน
ประมาณ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ใช่หรื อไม่
ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและผูบ้ ริ หารตอบคําถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั น
ผลว่า การที่บริ ษทั ฯ เสนอจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เนื่องจาก บริ ษทั ฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย
หลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ออกหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ไปแล้ว เกี่ยวกับวาระการเพิ่มทุนและสัดส่วนการเพิ่มทุนว่า
ค่อนข้างเป็ นภาระแก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาออกหุน้ ปั นผลเพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของผูถ้ ือหุน้ ในการจองซื้อหุน้
เพิ่มทุน บริ ษัทฯ ขอเรี ยนชี้แจงว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องการขยายงานเพือ่ ให้บริ ษทั ฯ เติบโต ซึ่งจะได้
กําไรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การที่นาํ เรื่ องเพิ่มทุนมาพิจารณาในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพราะถือว่าการเพิ่มทุนเป็ นเรื่ องสําคัญที่
ผูถ้ ือหุน้ ควรจะมีเวลาพิจารณาและซักถามกรรมการได้ในที่ประชุม โดยไม่มีวาระสามัญปนเข้ามา
คุณฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน) ชี้แจงเกี่ยวกับภาษีของหุน้ ปั น
ผลว่า การจ่ายหุน้ ปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ มีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับจากมูลค่าของหุน้ ปั นผล และ
เนื่องจากหุน้ ปั นผลมาจากส่วนกําไรของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับมาจากบริ ษทั ลูกที่ได้รับ BOI ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ จึงเครติดภาษีคืน
ไม่ได้ นอกจากนี้ เงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นําส่งภาษีหกั ณ ที่จ่าย เฉพาะกรณี ท่ีผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิการจ่าย
หุน้ ปั นผลเท่านั้น ซึ่งเป็ นแนวปฎิบตั ิของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อบริ ษทั จดทะเบียนจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้
จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดควบคู่กนั มาด้วย เพือ่ ทางบริ ษทั ฯ จะได้นาํ เงินสดดังกล่าวมานําส่งภาษีหกั ณ ที่จ่าย
คุณ กฤช ฟอลเล็ต (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงเกี่ยวกับ รายการพิเศษ จํานวน 4,577 ล้านบาท ว่า
ประกอบด้วย รายการตั้งการด้อยค่าของเงินลงทุนใน UMS จํานวน 2,319 ล้านบาท การตั้งบันทึกด้อ ยค่าของวงเงินกูข้ อง
เหมืองฟิ ลิปปิ นส์ 908 ล้านบาท การตั้งสํารองเผือ่ ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในธุรกิจเรื อสิ นค้าแห้งเทกอง 501 ล้านบาท และการ
ตั้งสํารองสิ นค้าคงเหลือของ UMS จํานวน 107 ล้านบาท นอกจากนี้ เป็ นรายการตั้งสํารองสิ นทรัพย์อ่ืนๆ ทั้งนี้ ในการตั้ง
ด้อยค่าสิ นทรัพย์ เงินลงทุน หรื อการตั้งสํารองต่างๆ บริ ษทั ฯ ได้ปรึ กษา หารื อกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และในบางกรณี หารื อ
กับที่ปรึ กษาอิสระเพือ่ ประกอบการพิจารณา เช่น การตั้งสํารองเผื่อด้อยค่าสิ นทรัพย์และเงินลงทุน
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ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) ชี้แจงเกี่ยวกับ IMO ว่า บริ ษทั
นํ้ามันและก๊าซธรรมชาติต่างๆ จะยึดความปลอดภัย และมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก ถ้าเรื อไม่ผา่ นมาตรฐาน ก็
จะต้องถูกสัง่ ระงับการทํางาน
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) ชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทุนเรื อขุดเจาะและ AOD ว่า AOD เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน
ระหว่าง เมอร์เมด และ Seadrill ซึ่งเริ่ มแรกมีอตั ราส่วนการถือหุน้ เท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 33.75 ซึ่งต่อมา AOD ได้รับสัญญา
มูลค่า 197 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาจาก Saudi Aramco และหลังจากนั้น เมอร์เมด ก็ได้ทราบข่าวจากตลาดหลักทรัพย์
ออสโล ว่า Seadrill ซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ อื่นในตลาดหลักทรัพย์จนกลายเป็ นร้อยละ 66.16 และจะเพิ่มทุนใน AOD และขอซื้อ
หุน้ ส่วนที่เหลือจากผูถ้ ือหุน้ เดิมทั้งหมด โดยราคาเสนอซื้อหุน้ จากผูถ้ ือหุน้ เดิมไม่เหมาะสมกับราคาที่ควรจะเป็ น การที่
เมอร์เมดจะรักษาสัดส่วนร้อยะ 33.75 ไว้ ทําให้เมอร์เมดจะต้องซื้อหุน้ เพิ่มทุนใน AOD ด้วย
คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอถามเกี่ยวกับ shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่อาจจะมาเป็ นพลังงาน
ทดแทน และด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการขุดเจาะนํ้ามัน จะทําให้ในสองปี ข้างหน้าราคานํ้ามันลดลงเหลือบาร์เรลละ 50
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ และจะมีผลกระทบต่อการขยายงานในธุรกิจที่เกี่ยวกับเมอร์เมดหรื อไม่
ประธาน ชี้แจงว่า shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริ กาอาจจะถูกขุดขึ้นมามาก และนํามาใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
ทําปิ โตรเคมี และส่วนที่เหลือก็จะส่งออกเป็ นก๊าซธรรมชาติเหลว และมากดดันราคานํ้ามันที่มาจา กตะวันออกกลาง อย่างไร
ก็ดี นํ้ามันในระดับราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อบาร์เรล เป็ นราคาที่คาดว่าเป็ นราคาขั้นตํ่า เนื่องจาก แหล่งผลิตใหม่ๆ
จะแพงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลุมขุดเจาะนํ้ามันแพงขึ้น และแหล่งเก่าๆ หมดไป
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่า แท่นขุดเจาะชนิด Jack-up rigs เป็ นชนิดที่มีความต้องการใน
ตลาดมาก แต่ปริ มาณแท่นขุดเจาะชนิดนี้มีนอ้ ย และไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด
คุณเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอถามเกี่ยวกับการซื้อเรื อสิ นค้าแห้งเทกองและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับแผนกล
ยุทธ์ในการนําเงินไปใช้ครั้งนี้ ดังนี้
ในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2540 บริ ษทั ฯ ซื้อเรื อมือสองโดยไม่ได้กาํ หนดว่า จะต้องเป็ นเรื อที่เก่ามากหรื อน้อย ทําให้
ได้จาํ นวนเรื อมาก และเมื่อค่าระวางปรับตัวดีข้ ึน บริ ษทั ฯ ก็ได้กาํ ไรมาก การซื้อเรื อที่สงั่ ต่อใหม่ใช้เวลานานกว่า
ในส่วนของ presentation บริ ษทั ฯ ไม่ได้ช้ ีแจงข้อมูลว่า เงิน ลงทุน 310 ล้านดอลาร์สหรัฐอเมริ กา จะนําไปใช้ซ้ือ
เรื อมือสองกี่ลาํ เรื อที่สงั่ ต่อใหม่ก่ีลาํ ที่จริ งแล้ว บริ ษทั ฯ ไม่จาํ เป็ นต้องจํากัดว่า จะซื้อเรื อมือสองที่มีอายุนอ้ ยกว่า 8 ปี เพราะ
ถ้าหากมีทีมงานที่ดี ก็สามารถบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายได้
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) ชี้แจงว่า การที่บริ ษทั ฯ ไม่ได้
กําหนดตัวเลขว่า จํานวนเรื อที่จะเพิ่มขึ้นมา 15 ลํา แบ่งเป็ นเรื อมือสองกี่ลาํ และเรื อสัง่ ต่อใหม่ก่ีลาํ เพราะเห็นว่าบริ ษทั ฯ
จะต้องดูสถานการณ์ราคาเรื อในตลาด หากในเวลาใดที่ราคาเรื อมือสองมีราคา อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกว่าเรื อที่สงั่ ต่อใหม่
มากๆ บริ ษทั ฯ ก็อาจจะซื้อเรื อมือสองล้วนๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้วย ว่าการลงทุนเรื อแบบ
ใดจะทําให้ บริ ษทั ฯ ได้ประโยชน์มากกว่ากัน
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คุณเฉลิมชัย มหากิ จศิริ (กรรมการ) กล่าวเสริ มว่า การลงทุนในเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง คล้ายกันกับการ
ลงทุนในหุน้ คือ มี capital gain และ dividend ส่วนการลงทุนเรื อ ก็มี capital gain และ operating profit ในช่วงเวลาที่ดชั นี
BDI ลดตํ่าลง ราคาเรื อก็ลดลงไปด้วย ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นโ อกาสที่ดีท่ีจะเข้าไปซื้อ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ ดัชนี BDI กระเดื้องขึ้น
บริ ษทั ฯ ก็จะได้รับ capital gain
คุณเฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มจํานวนเรื อให้มากขึ้น แม้จะเป็ นเรื อเก่า ถ้า
ตลาดเรื อปรับตัวดีข้ ึน บริ ษทั ฯ ก็สามารถขายเรื อเก่าออกไปและได้ capital gain เช่นกัน
คุณพงศ์พทั ธ์ ทวีสมบูรณ์ (ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากนายเกียรติ ศรี จอมขวัญ ) กล่าวชมเชย คุณเฉลิมชัย
มหากิจศิริ ที่เข้ามาบริ หารงานเมอร์เมดจนทําให้บริ ษทั ฯ กลับมามีกาํ ไร และถามเกี่ยวกับการถือหุน้ ของเมอร์เมดและ
Seadrill ใน AOD ว่ามีสดั ส่วนเท่าไร การที่ Seadrill ขอเพิ่มทุนและเสนอซื้อหุน้ ทั้งหมดในราคาที่ไม่เหมาะสม เราต้อง
ปฏิบตั ิตามหรื อไม่
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ) ชี้แจงว่า แรกเริ่ มนั้น เมอร์เมด และ AOD ถือหุน้ ร้อยละ 33.75 เท่ากัน แต่เมื่อ
มูลค่าเรื อขุดเจาะสูงขึ้น Seadrill จึงเข้าซื้อหุน้ ของ AOD จากผูถ้ ือหุน้ รายย่อย และได้ถือครองหุน้ ทั้งสิ้นร้อยละ 66.16
คุณวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอให้บริ ษทั ฯ ออกหุน้ เพิ่มทุนในอัตรา 2 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาหุน้ เพิ่มทุนหุน้ ละ 14 บาท และใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุ 1 ปี
คุณประพันธ์ วิชยั วัฒน์โกมล (ผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ) มีความเห็นว่า ตอนนี้ คือวาระที่ 3 เกี่ยวกับพิจารณา
การจ่ายเงินปั นผล แต่ท่ีประชุมกําลังพูดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน จึงมีคาํ ถามว่า หากวาระการเพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ ไม่อนุมตั ิแล้ว
บริ ษทั ฯ จะจ่ายหุน้ ปั นผลได้หรื อไม่ ถ้าเช่นนั้นบริ ษทั ฯ ก็ควรพิจารณาวาระการเพิ่มทุนก่อน
ประธาน ชี้แจงว่า วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยวาระที่ 4 เพิ่มทุน มีความสําคัญมาก
ที่สุด จึงขอปรึ กษาที่ประชุมว่า จะพิจารณาวาระที่ 4 ก่อนหรื อไม่
คุณทรงพล เชาวนโยธิน (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวยินดีท่ี คุณประเสริ ฐ มาเป็ นประธานบริ ษทั ฯ และเสนอว่า น่าจะมีวาระ
พิเศษก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 4 การเพิ่มทุน เช่น ให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนว่า เห็นด้วยกับการเพิ่มทุน แต่ไม่เห็นด้วยกับสัดส่วน
การเพิ่มทุน และมาพิจารณาลงคะแนนว่า สัดส่วนการเพิ่มทุนใดที่เหมาะสม และได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรมีตวั แทน
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เพือ่ ที่บริ ษทั ฯจะได้ทราบถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยก่อนที่จะออกมติของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่ องนี้ และที่จริ ง บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุ นตํ่า การระดมทุนจึงน่าจะสามารถทําได้หลายวิธี
เช่น ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กูธ้ นาคาร หรื อเพิ่มทุนให้ผถู ้ ือหุน้ เดิม หรื อ ใช้ท้ งั สามวิธีรวมกัน
ประธานถามความเห็นจากที่ประชุมว่าจะเลื่อนลําดับวาระการประชุมโดยพิจารณาและอนุมตั ิวาระที่ 4 การเพิ่มทุน
ก่อนหรื อไม่
คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถ้ ือหุน้ ) ไม่เห็นด้วย และขอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามลําดับ
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ประธานฯ จึงขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมพิจารณา
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพือ่ เป็ นการตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายผลตอบแทนในรู ปของเงินสดและหุน้ ปั นผล ดังนี้
(1) เงินปั นผลในรู ปของเงินสด ในอัตราหุน้ ละ
0.00445 บาท สําหรับผูถ้ ือหุน้ สามัญเดิมในจํานวนรวม
708,004,413 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท
(2) หุน้ ปั นผลในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิม เป็ น
จํานวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณี มีเศษของหุน้ ที่นอ้ ยกว่า 1 หุน้ จะจ่ายเป็ นเงินสด รวมเป็ นหุน้ ปั นผลทั้งสิ้นไม่เกิน
28,320,176 หุน้ รวมเป็ นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท
การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด และหุน้ ปั นผล รวมเป็ นมูลค่า 0.04445 บาท ต่อหุน้ บริ ษทั ฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ใน
อัตราร้อยละ 10 หรื อ 0.00445 บาทต่อหุน้ จากเงินที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับเงินปั นผลและหุน้ ปั นผลสุทธิ
เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุน้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดและหุน้ ปั นผลรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,470,795.64 บาท
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และ
กําหนดให้วนั ที่ 26 ธันวาคม พ .ศ. 2555 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือ่ การรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
ประธานแจ้งว่า มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสดให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ ตามวาระที่ 3 นี้จะขึ้นอยูก่ บั การลงมติในวาระที่ 4 อันเป็ นเรื่ องการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯและวาระที่
5 ซึ่งเป็ นเรื่ องการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนด้วย เพราะการจ่ายเงินปั นผลในรู ปหุน้ ปั นผลบริ ษทั ฯจําเป็ นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ออกหุน้ สามัญเพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลดังกล่าวแก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนั้นหากที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ มีมติไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนตามที่จะได้เสนอต่อไปในวาระที่ 4 และการจัดสรรหุน้ ตามวาระที่ 5 แล้วก็จะไม่มีหุน้ เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผลได้ จึงเป็ นกรณี ท่ีไม่สามารถจ่ายปั นผลในวาระที่ 3
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสด ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล ในรู ปของหุน้ ปั นผลและเงินสด สําหรับผูถ้ ือหุน้ เดิมใน
จํานวนรวม 708,004,413 หุน้ รวมเป็ นมูลค่า 0.04445 บาทต่อหุน้ โดยจะจ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00445 บาท และ
จะจ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดยมีมูลค่ าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท หรื อเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุน้
จํานวนเศษของหุน้ ที่นอ้ ยกว่า 1 หุน้ ปั นผลจะถูก ปั ดทิ้งและจ่ายเป็ นเงินสดคืนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สําหรับเศษหุน้ ดังกล่าวนั้น โดย
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ให้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ .ศ. 2555 โดยวันดังกล่าวคือ วัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และกําหนดให้วนั ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือ่ การรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
บัตรเสี ย

รวม

4,068,474

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
12,280,860

158,700

318,328,255

-

-

0.0525%

100.00%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

283,108,769

18,711,452

93.7511%

6.1962%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้ นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจากวาระที่ 2 อีกจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม
3,982,347 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,213 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวมทั้งสิ้ น 318,328,255
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 44.9613 ของจํานวนหุ ้น 708,004,413 หุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อ 4 ของหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ (แก้ ไขเพิ่มเติม)
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งว่าบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 736,324,589 หุน้ แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 736,324,589 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 708,004,413 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,444,329,002 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญจํานวน 1,444,329,002 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ ก ) รองรับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Right offering) ข) รองรับการเสนอขายหุน้
สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจํากัด”) (Private placement) ค)
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน
1,444,329,002 บาท
แบ่งเป็ น
1,444,329,002 หุน้
แต่ละหุน้ มีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,444,329,002 หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- ไม่มี -

(หนึ่งพันสี่ ร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองบาท)
(หนึ่งพันสี่ ร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองหุน้ )
(หนึ่งบาท)
(หนึ่งพันสี่ ร้อยสี่ สิบสี่ ลา้ นสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองหุน้ )

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
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คุณวิชาญ พิมพ์ประโพธ (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอให้บริ ษทั ฯ ออกหุน้ เพิ่มทุนในอัตรา 2 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในราคาหุน้ เพิ่มทุนหุน้ ละ 15 บาท และใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุ 2 ปี
คุณธารา ชลปราณี (ผูถ้ ือหุน้ ) ให้ความเห็นว่า ในการเสนอขายหุน้ ที่เหลือจากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจํากัดนั้น
บริ ษทั ฯ ไม่ควรเสนอขายในราคา 14 บาท ซึ่งถูกกว่าในตลาด และ ควรให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้สิทธิ์ทีจ่ ะจองหุน้ เพิ่มทุนเกินสิ ทธิ
ได้
ประธานชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมสามารถจองหุน้ เพิ่มทุนเกินสิ ทธิได้ในครั้งนี้ ส่วนราคาเสนอขาย
หุน้ ให้บุคคลในวงจํากัดในราคา 14 บาทต่อหุน้ นั้น เป็ นราคาเสนอขายขั้นตํ่า ถ้าในอนาคต หุน้ ขอ งบริ ษทั ฯ มีราคาในตลาด
สูง บริ ษทั ฯ ก็จะขายหุน้ ให้กบั บุคคลในวงจํากัดได้ในราคาที่สูงขึ้น
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผูถ้ ือหุน้ ) ถามว่า ผูถ้ ือหุน้ ทีไ่ ด้หุน้ เพิ่มทุนจะมีสิท ธิ เข้าประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ทันหรื อไม่ และมีสิทธิได้รับเงินปั นผล (ถ้ามี) จากการประชุมสามัญประจําปี ทันหรื อไม่
คุณฐิติมา รุ่ งขวัญศิริโรจน์ (ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ) ชี้แจงว่า สําหรับหุน้ ในส่วน
เพิ่มทุน ผูถ้ ือหุน้ เพิ่มทุนจะไม่สามารถเข้าประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เพราะบริ ษทั ฯ จะปิ ด
สมุดทะเบียนเพือ่ การเข้าประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ตามกําหนดปกติ ซึ่งจะเป็ นตอนต้นเดือนมกราคม พ .ศ. 2556 แต่จะ
ได้รับหุน้ ปั นผลทันก่อนการประชุมสามัญประจําปี และก่อนช่วงเวลาการจองซื้อหุน้ เพิ่มทุน เพราะหุน้ ปั นผลจะเครดิตเข้า
บัญชีผถู ้ ือหุน้ ประมาณวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 และวันจองซื้อหุน้ เพิ่มทุนอยูร่ ะหว่างช่วงวันที่ 15-21 มกราคม พ.ศ.
2556
คุณทรงพล เชาวนโยธิน (ผูถ้ ือหุน้ ) แสดงความเห็นว่า การที่บริ ษทั ฯ ไม่ให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมสามารถจองซื้อหุน้ เพิม่
ทุนเกินสิ ทธิได้น้ นั เป็ นการเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ดี ขอให้ ข้อคิดเห็นว่า ราคาเสนอขายหุน้ ให้บุคคลในวงจํากัด ควรเป็ น
ราคาที่ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าทางบัญชีของบริ ษทั ฯ ร้อยละ 10 เพราะบุคคลในวงจํากัดน่าจะเป็ นบุคคลที่ซ้ือหุน้ ในจํานวนมาก
พอที่อาจจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของบริ ษทั ฯ ได้ การเสนอขายในราคาที่สูง จะเป็ นผลดีต่อรา คาหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ในตลาดด้วย
คุณศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอถามเกี่ยวกับทิศทางของ UMS และปี หน้าจะตั้งสํารองอีกหรื อไม่
คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ ) ชี้แจงว่า สายการผลิตของ UMS หยุดดําเนินการไปครึ่ งหนึ่งเนื่องจาก
เหตุการณ์ประกาศปิ ดโรงงานจากการชุมนุมในจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้ฝ่ายบริ หารทํางานอย่างหนัก เพือ่ ให้ฐานการผลิต
กลับมาเป็ นร้อยละ 100 เหมือนเดิม อย่างไรก็ดี UMS ก็พยายามหาสิ นค้าอื่นมาทดแทน เช่น กะลาปาล์ม และหาแหล่ง
วัตถุดิบใหม่ๆ เพือ่ ให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ซึ่งหากเมื่อไรก็ตามที่หน่วยงานราชการอนุญาตใ
ห้โรงงานกลับมาเปิ ด
ดําเนินการได้ UMS ก็จะมีกาํ ไรอีกครั้งหนึ่ง
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ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ถามเกี่ยวกับ อนาคตของธุรกิจเหมืองถ่านหิ นในฟิ ลิปปิ นส์ และในส่วนที่เกี่ยวกับ
ปั ญหาการแปลงหนี้เป็ นทุนนั้น มีกาํ หนดระยะเวลาเท่าใด จึงจะทราบผลเรื่ องการแปลงหนี้เป็ นทุน และหาก ทําไม่สาํ เร็ จจะ
ทําให้สมั ปทานเหมืองหมดไปหรื อไม่
สําหรับบาคองโคและบาเรี ย เซเรส จะมีปัญหาหรื อไม่ หากเวียดนามเกิดปั ญหาฟองสบู่ของธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
ในธุรกิจพลังงาน ขอทราบว่า shale gas ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะพัฒนาขึ้นมาใช้เป็ นพลังงานทดแทน จะมี
ผลกระทบต่อเมอร์เมด หรื อไม่ เพราะเมอร์เมด จะสัง่ ต่อเรื อขุดเจาะท้องแบนและแบบสามขา และต้องใช้เรื อไปอีก 20-30
ปี
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) ชี้แจงว่า เรื่ องการแปลงหนี้เป็ น
ทุนของธุรกิจเหมืองถ่านหิ นนั้น ขณะนี้ เรากําลังให้ท่ีปรึ กษากฎหมายยืน่ เรื่ องแจ้งความประสงค์การแปลงหนี้เป็ นทุนเข้าไป
ใหม่อีกรอบหนึ่ง โดยใช้โครงสร้างการถือหุน้ ใหม่ท่ีคาดว่าจะรองรับกฎหมายปั จจุบนั ของฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งคาดว่าจะทราบผล
ประมาณต้นปี พ.ศ. 2556
ในส่วนของธุรกิจบาคองโค นั้น เป็ นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายปุ๋ ยใน
ประเทศ เป็ นอุตสาหกรรม
การเกษตร ประเทศเวียดนามเป็ นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้นความต้องการการใช้ปุ๋ยจะมีอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจ
โลจิสติกส์ในเวียดนามก็ไปได้ดี
ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับพลังงาน shale gas ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ว่า เป็ นการลงทุนที่ใช้เงินสู งในการที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้และหากส่งออกโดยเปลี่ยนก๊าซเป็ นของเหลวเพื่อบรรจุลงถังตูเ้ ย็น และนําลงเรื อตูเ้ ย็นเพื่อส่งไปยังประเทศ
อื่นๆ จะต้องใช้เงินทุนมหาศาล เช่นกัน การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจและประชากรในแต่ละประเทศจะผลักดันให้แต่ละ
ประเทศเลือกที่จะใช้แหล่งพลังงานในประเทศที่มีอยูก่ ่อน และนํ้ามันกับถ่านหิ นก็ยงั คงเป็ นแหล่งพลังงานที่ใช้กนั อยูต่ ่อไป
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอ ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการ แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน โดยวาระนี้ตอ้ งใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 736,324,589 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้
สามัญจํานวน 736,324,589 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 708,004,413 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,444,329,002 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 1,444,329,002 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ่ ก)
รองรับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่
(Right offering) ข) รองรับการเสนอขายหุน้ สามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่แก่
บุคคลในวงจํากัด”) (Private placement) ค) รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล เพือ่ รองรับการออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด และไม่อนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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บัตรเสี ย

รวม

9,858,977

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
9,777,164

247,100

317,759,760

3.1026%

3.0769%

0.0777%

100.00%

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

222,273,595

75,602,924

69.9502%

23.7924%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงจากวาระที่ 3 จํานวน 6 ราย นับจํานวนหุ ้น ที่ลดลงได้รวม
568,495 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,207 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวมทั้งสิ้ น 317,759,760
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 44.8810 ของจํานวนหุ ้น 708,004,413 หุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญทีอ่ อกใหม่ ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระที่ 4 ไม่อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จึงไม่อาจ
จัดสรรหุน้ สามัญใหม่ตามวาระที่ 5 นี้ และทําให้บริ ษทั ฯ ไม่มีหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผล (หุน้ และเงิน
สด) ตามวาระที่ 3 จึงเป็ นผลให้วาระที่เกี่ยวข้องกันในเรื่ องการเพิ่มทุน การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน และการจ่ายเงินปั นผล (หุน้ ปั นผล
และเงินสด) ไม่มีผลและเป็ นอันตกไป
นอกจากนี้ การจ่ายเงินปั นผลที่กาํ หนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลและหุน้ เพิ่มทุน และกําหนดให้วนั ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และการกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
และวันจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2556 จึงไม่นาํ สามารถนํามาใช้ได้อีกต่อไป

วาระที่ 6

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอความเห็นดังนี้
ก) ให้ส่งร่ างรายงานการประชุมไปให้ผถู ้ ือหุน้ ที่แสดงความคิดเห็น เพือ่ ที่จะได้มีการแก้ไข และเพือ่ ให้การ
พิจารณาวาระเกี่ยวกับรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งก่อนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
ข) วาระการประชุมครั้งนี้มีปัญหา ขอให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาการออกวาระให้รอบคอบก่อนออกวาระ
ค) ขอชมเชยท่านประธาน และขอให้เป็ นประธานบริ ษทั ฯ นานๆ
ง) ขออวยพรให้ผบู ้ ริ หารทํางานเข็มแข็งและมีประสิ ทธิภาพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพือ่ ให้มีเงินปั นผลให้ผู ้
ถือหุน้
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมและให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และกล่าวปิ ดประชุม
เวลา 12.57 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

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

ลงชื่อ
(น.ส. มัณฑนี สุรกาญจน์กลุ )
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
หมายเหตุ เมื่อสิ้นสุ ดการประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมจากวาระที่ 4 อีกจํานวน 61 ราย นับจํานวน
หุน้ ได้รวม 4,969,467 หุ ้น รวมเป็ นผู ้ ถือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,268 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวมทั้งสิ้ น
322,729,227 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 45.5829 ของจํานวนหุ ้น 708,004,413 หุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
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