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THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, 
Thailand. Tel : (662) 254-8437, 250-0569 Fax : (662) 655-5631 E-Mail Address : thores@thoresen.com 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1  

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2551 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  คร้ังที่ 1/2551 
 

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.10 น. ณ หองเดอะอโนมา    
แกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

 

กรรมการที่เขารวมประชุม : 1. ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ 
  2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการ 

3. นายสตีเฟน ฟอรดแฮม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
  สรรหา 
4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน/กรรมการสรรหา 
5. นายบียอรน ออสตรอม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
6. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการกําหนด

คาตอบแทน/กรรมการสรรหา 
7. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหา/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน 

8. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นายแลนซ คารล เดพิว กรรมการ 
10. นายแอนดรูว จอหน แอรี่ย กรรมการ 
11. นายอันสเนอรส ซูเดอรเกร็น กรรมการ 

 
ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม : 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
   เอบีเอเอส จํากัด 
  2. นายอภิสิทธิ์ เที่ยงตรงภิญโญ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
   เอบีเอเอส จํากัด 
  3. น.ส. ภัทราดี โชติธรรมนาวี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 
   เอบีเอเอส จํากัด 
 
ผูบริหารที่เขาประชุม : 1. นางสาวนุช กัลยาวงศา ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 2. นายพงษศักดิ์ กาญจนาคพันธุ ผูอํานวยการฝายบุคคลและบริหาร 

เอกสารแนบ 1 
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ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ   :  1. นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน 
แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

2. นางมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน 
แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

3. นายธํารงค เชียรเตชากุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท
หลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด  

4. นายกิตติพงศ วิภูภิญโญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท
หลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด  

5. น.ส. เลิศนภา ศรีทองสุก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท
หลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด 

6. น.ส. ภาชินี กุนทีกาญจน ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

 
กิจการเบื้องตน               :  
 
                ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ
วามีกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 11 คน จากทั้งหมด 11 คน เขารวมประชุม และมีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวม 694 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 290,005,990 หุน คิดเปนรอยละ 45.05 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนที่จาํหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 643,684,422 หุน) ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อทําหนาที่ช้ีแจงขอกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ตัวแทนผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส    
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนน ประธานจึงกลาวเปดประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน 
 
 หลังจากที่ประธานไดกลาวเปดประชุมเรียบรอยแลว ในระหวางการประชุม กอนเขาสูวาระที่ 2 ไดมีผูถือหุนมาเขา
รวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จํานวน 7 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 415,000 หุน รวมเปนผูถือหุน
มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 701 ราย  นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 290,420,990 หุน  คิดเปน
รอยละ 45.12  ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
 ในระหวางการประชุมกอนเขาสูวาระที่ 5 ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน     
1 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 2,000 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 702 
ราย นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 290,422,990 หุน คิดเปนรอยละ 45.12 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ 
 

ทั้งนี้กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
 

1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม แตละคนจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม  
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2 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลใน    

แตละวาระ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการซักถามหรือแสดงความเห็น ใหยกมือขึ้นและแจงช่ือและนามสกุล 
และในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงช่ือผูถือหุนที่รับมอบฉันทะมาใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง  

 
3. ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ยกเวนวาระที่ 4 ซึ่งเปนวาระเสนอใหที่

ประชุมรับทราบ ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับแจกจากเจาหนาที่กอนการเขารวม
ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ทั้งนี้เพื่อมิใหเปนการ
เสียเวลาระหวางที่รอการนับคะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระถัดไป แตจะไมมีการลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระถัดไปจนกวาจะทราบมติของวาระกอนหนา 

 
4. ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน  
 
5. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโต- 

เดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
ได กลาวคือ ตองออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของแตละคนวา อนุมัติ หรือ      
ไมอนุมัติ หรือ งดออกเสียง เทานั้น  

 
6. สําหรับคัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือ

แบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ จํานวน
คะแนนเสียงที่ไมอนุมัติ และจํานวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง  

 
7. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออก

จากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยใน
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวา
ที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท 

 
เมื่อประธานแจงวิธีการออกเสียงแลว ประธานจึงไดเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่                 

6  สิงหาคม  พ.ศ. 2550 
 

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2550  ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ 
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“ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2550” 

 
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
249,040,890 0 40,965,100 290,005,990 

85.87% 0.00% 14.13% 100.00% 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบและอนุมัติผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

 
ประธานไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปไปใหแกผูถือหุน

ทุกรายแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติรายงานดังกลาว และไดขอให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
กรรมการผูจัดการ กลาวถึงผลการดําเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปใหผูถือหุนรับทราบ 

 
กรรมการผูจัดการไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทฯ ที่มีการ

บริหารจัดการยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยในประเภทบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดขนาดกลาง จากนิตยสาร 
Asia Money ซึ่งในการพิจารณาการใหรางวัลนี้ Asia Money ไดพิจารณาจากหลายประเด็น รวมถึงการดําเนินงาน วิสัยทัศน    
กลยุทธ ความโปรงใส บรรษัทภิบาล และความสัมพันธกับนักลงทุนทั้งหลาย ถือเปนสิ่งที่มีเกียรติแกบริษัทฯ ซึ่งก็เปนผลมา
จากผลงานของบริษัทฯ ในอดีตจนถึงรอบปที่ผานมา  

 
ในรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 22 เปน 28,143 ลานบาท 

รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 25 เปน 21,318 ลานบาท และกําไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 42 เปน 4,968 ลานบาท ผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น เกิดจากตลาดของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และตลาดธุรกิจบริการนอกชายฝงที่แข็งแกรง โดยอัตราคา
ระวางเรือเฉลี่ยในป 2550 เพิ่มขึ้นรอยละ 36 เมื่อเทียบกับปกอน กองเรือของบริษัทฯ ประมาณรอยละ 32 ไดปลอยใหเชา
เหมาลําแบบเปนระยะเวลา และอีกประมาณรอยละ 12.8 ไดปลอยใหเชาแบบทําสัญญารับขนสงลวงหนา หรือ contracts of 
affreightment (“COA”) ในสวนของธุรกิจบริการนอกชายฝง ผลการดําเนินงานลดลงเล็กนอย เนื่องจากอัตราการใช
ประโยชนจากสวนงานเรือขุดเจาะลดลง เนื่องจากมีเรอืขุดเจาะ 1 ลํา ที่ยังคงหยุดปฏิบัติงาน  สําหรับในปงบการเงิน 2551  ณ 
เวลานี้ บริษัทฯ ปลอยเรือใหเชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลาไปแลวรอยละ 23 และอีกรอยละ 16 ปลอยใหเชาแบบ COA 
ดังนั้นบริษัทฯ คาดการณวา ผลประกอบการจากธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะยังคงแข็งแกรงในป 2551 นี้  

 
สําหรับงบดุลในรอบปบัญชี 2550 มีความแข็งแกรงกวาเดิม เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสูง 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดทําการรีไฟแนนซหนี้เดิมที่มีหลักประกันของกลุมบริษัทเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองทั้งหมด โดยนํา
เงินที่บริษัทฯ ไดรับจากการออกหุนกูแปลงสภาพในเดือนกันยายน 2550 มาชําระหนี้ดังกลาว ในปที่ผานมาโครงสรางธุรกิจ
แข็งแกรงขึ้นจากการริเริ่มกิจกรรมสําคัญๆ หลายโครงการ ดังนี้ ก) การลงนามในสัญญาสั่งตอเรือใหมจํานวน 5 ลํา จากอูตอ
เรือที่ประเทศญี่ปุนและเวียดนาม มูลคารวม 201 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ข) บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
(“เมอรเมด”) สั่งตอเรือขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ 1 ลํา มูลคารวม 136 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ค) เมอรเมดออกหุน
เพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (“IPO”) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 
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โดยระดมทุนได 167 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ง) บริษัทฯ ออกหุนกูแปลงสภาพจํานวน 169.80 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา และ จ) การลงนามในสัญญากูเงินรวมหลายสถาบัน จํานวน 396 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมความ
พรอมในการซื้อเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง  
 
 กลุมธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ธุรกิจบริการนอกชายฝงและธุรกิจบริการที่
เกี่ยวของกับการเดินเรอื มีรายไดที่เติบโตขึ้น หากมองจากสวนแบงกําไรสุทธิที่ใหกับบริษัทฯ จะเห็นไดวากลุมธุรกิจเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกองมีสวนแบงกําไรสุทธิใหบริษัทฯ ประมาณรอยละ 88 จากกลุมธุรกิจบริการนอกชายฝงรอยละ 9 
และจากกลุมธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือรอยละ 3 
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหารจะยึดหลักนโยบายการลงทุนแบบระมัดระวัง โดยพยายามรักษาสมดุลย
ดานรายไดและคาใชจาย และลดอัตราสวนหนี้สินตอทุนทั้งหมด (Total Debt to Total Capitalisation) ซึ่ง ณ สิ้นรอบปบัญชี 
30 กันยายน 2550 ลดลงมาเหลือ 0.36 เทา    
  
 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
ผูถือหุน  
(นายธรรมโชติ จุลมณีโชติ)  
(รับมอบฉันทะจาก  
นางชื่นจิต จุลมณีโชติ) : วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ คงไมมีการอนุมัติ 
 
ผูถือหุน 
(นายชัชชัย คุณงาม) : ขอถามเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานประจําป ในหัวขอจุดเดนทางการเงิน ตัวเลขคาใชจายใน

การเดินเรือเมื่อเทียบกับรายไดจากการเดินเรือ เหตุใดจึงสูงขึ้นมาก 
      
กรรมการผูจัดการ : คาใชจายหลักในการเดินเรือทะเลมีอยู 2 ประเภท คือ คาน้ํามัน และคาเชาเรือ ในปที่ผาน

มา บริษัทฯ เชาเรือเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากระยะเวลาเดินทางตอเที่ยวเรือ
นานขึ้น แตคาใชจายในการเชาเรือมาเสริมกองเรือก็สูงกวาป 2549 ดวยเชนกัน 

 
ผูถือหุน 
(นายชัชชัย คุณงาม) : ขอถามเกี่ยวกับอัตราการจายเงินปนผล ใน 2 ปที่ผานมา คือ ป 2549 เทาที่คํานวณจาก

กําไรสุทธิ บริษัทฯ จายเงินปนผลเพียงรอยละ 24.82 และป 2550 บริษัทฯ จายเงินปนผล 
เทากับรอยละ 21.37 ซึ่งไมสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่ระบุวาจะไมนอย
กวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ ขอใหบริษัทฯ อธิบายดวย 

 
กรรมการผูจัดการ : ใน 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงเปนจํานวนมาก 

ซึ่งเกิดจากการแปลงหนี้ที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนเงินบาทไทย ณ ทุกสิ้น
ไตรมาส  กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้เปนตัวเลขที่มิไดเพิ่มกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ 
ดังนั้นในการคํานวณการจายเงินปนผล หากมีรายการกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม
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เกิดขึ้นจริงจึงควรหักออกจากผลกําไรสุทธิ ซึ่งในป 2550 มีตัวเลขกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนประมาณ 723 ลานบาท เมื่อหักรายการนี้ออกไปแลว กําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานจริงจะเหลือประมาณ 4,245 ลานบาท ซึ่งถาหากคํานวณออกมาเปนรอยละ
แลว ก็จะไดอัตราการจายเงินปนผล รอยละ 25 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ   

 
ผูถือหุน 
(นายสมเกียรติ พรหมรัตน) : เสนอใหบริษัทฯ จัดของที่ระลึกใหผูถือหุนที่มาเขารวมประชุม เพื่อความสัมพันธที่ดี

ระหวางบริษัทฯ และผูถือหุน 
 
ประธานกรรมการ : บริษัทฯ จะขอรับไวพิจารณา โดยจะปรึกษากับคณะกรรมการตอไป 
 
ผูถือหุน 
(นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช): ตามที่กรรมการผูจัดการแจงวา บริษัทฯ มีสัญญาชนิด time charter กับ Contract of                                 

Affreightment (“COA”) อยากทราบวา เปนเรือขนาดไหน 
 
กรรมการผูจัดการ : ในกรณี Contract of Affreightment ขนาดของเรือที่ใชจะตางกันไป ซึ่งที่ผานมา บริษัทฯ 

พยายามจะใชเรือของบริษัทฯ เพื่อใหบริการนี้ แตบริษัทฯ พบวา มีอยูบอยครั้งที่เรือของ
บริษัทฯ ไมอยูในตําแหนงที่พรอมจะใหบริการ COA ตามความตองการของลูกคา แต
กรณี period time charter หรือการปลอยเชาเหมาลําเปนระยะเวลา ขนาดของเรือเฉลี่ย
ประมาณ 30,000 เดทเวทตันขึ้นไป  

 
ผูถือหุน 
(นายประจวบ วรรณพฤกษ) : อยากทราบเหตุผลวา ทําไมบริษัทฯ จึงมีแนวโนมที่จะขยายธุรกิจบริการนอกชายฝงใน

สวนที่เกี่ยวกับกลุมธุรกิจบริการเรือขุดเจาะ ทั้งๆ ที่ ถาดูจากตารางสรุปผลการดําเนินงาน
แลว ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง มีผลกําไรดีที่สุด รองลงมา คือ กลุมวิศวกรรม
โยธาใตน้ํา และสุดทาย คือ กลุมธุรกิจบริการเรือขุดเจาะ  

 
กรรมการผูจัดการ : สาเหตุที่กลุมธุรกิจบริการเรือขุดเจาะ มีผลประกอบการในป 2550 ไมดีเทาที่ควร 

เนื่องจากบริษัทฯ เปนเจาของเรือขุดเจาะเพียง 2 ลํา แต 1 ลํา หยุดปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง
เพื่อทําการปรับปรุง ทําใหอัตราการใชประโยชนจากเรือลดลงไป  ที่จริงแลวพ้ืนฐานของ
กลุมบริการเรือขุดเจาะจะคอนขางดี เนื่องจากปกติลูกคาจะเชาเรือขุดเจาะระยะยาว 2-5 ป 
และรายไดก็จะถูกกําหนดตามสัญญาที่ทําไวลวงหนา ในตลาดโลก ณ เวลานี้ยังขาด
แคลนเรือขุดเจาะอยู และลูกคาก็พรอมทําสัญญากับเราในระยะเวลาที่ยาวขึ้นกวาเดิม 
ดังนั้นถือวาเปนธุรกิจที่นาลงทุนและไดผลประกอบการที่ดี ถาเรือขุดเจาะทํางานไดทุก
วัน 

 
ประธานกรรมการ : ขอช้ีแจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ตองการกระจายสวนงานธุรกิจออกไป (business 

diversification) เพื่อใหมีฐานะที่มั่นคง ณ เวลานี้ มีการคาดการณกันวา จะมีเรือบรรทุก
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สินคาแหงเทกองตอใหมเขามาในตลาดตั้งแตป 2552 เปนตนไปจํานวนมาก ซึ่งอาจจะ
กอใหเกิดภาวะที่เรือลนตลาด (oversupply situation) แตธุรกิจบริการนอกชายฝงเปน
ธุรกิจที่นาสนใจ เพราะการสํารวจน้ํามันและกาซธรรมชาติจะเนนไปในทะเลมากขึ้น 
เนื่องจากแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติแหลงใหญๆ ที่อยูใตผิวดิน มีการสํารวจมานาน
แลว จึงทําใหมีโอกาสที่จะคนพบแหลงใหมๆ ไดนอยลง ณ ตอนนี้ บริษัทฯ มีเรือขุดเจาะ
เพียง 2 ลํา ซึ่งไดปลอยใหเชาไปหมดแลว ในป 2549 จํานวนวันทํางานของเรือขุดเจาะ
มากกวาป 2550 เพราะวาป 2550 เรือขุดเจาะหนึ่งลําเกิดอุบัติเหตุและตองทําการซอมแซม 
อยางไรก็ดีถาหากบริษัทฯ มีเรือขุดเจาะมากกวานี้ก็จะทําใหบริษัทฯ มีรายไดมากขึ้น 
เพราะ ณ เวลานี้ อัตราคาเชาเรือขุดเจาะสามารถสูงถึงวันละ 100,000 ดอลลารสหรัฐ 
อเมริกาตอวัน 

 
ผูถือหุน 
(นายประจวบ วรรณพฤกษ) : ขอสรุปวา นโยบายของบริษัทฯ คือ บริการเรือขุดเจาะโดยการใหเชา ไมไดทําเองใชไหม 
 
ประธานกรรมการ : บริษัทฯ จะทําหนาที่เพียงจัดหาเรือขุดเจาะและเจาหนาที่เพื่อทํางานขุดเจาะให แตสวนที่

จะไปขุดตรงไหน ที่ไหนนั้น บริษัทน้ํามันที่ขอเชาเรือขุดเจาะของบริษัทฯ เปนคน
รับผิดชอบ  

 
ประธานกรรมการ : ตามที่ผูถือหุนใหความเห็นวามตินี้ ควรจะรับทราบเทานั้น ขอใหที่ปรึกษากฎหมาย

อธบิาย 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย   
(นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค): เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมระบุวาวาระนี้เพื่อรับทราบและอนุมัติ ดังนั้นขอให

พิจารณาตามหนังสือเชิญประชุมไปกอน และบริษัทฯ จะพิจารณานําเสนอเพื่อรับทราบ
สําหรับการประชุมในปหนา 

 
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

   
 “ที่ประชุมมีมติรับทราบและอนุมัติรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550” 

 
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

249,069,690 0 41,351,300 290,420,990 
85.76% 0.00% 14.24% 100.00% 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550   
พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชี    

 
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 

กันยายน พ.ศ. 2550  ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปซึ่งไดสงไปใหแกผูถือหุนทุกรายแลว  
 
 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
ผูถือหุน 
(นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล) : สอบถามตัวเลขในหนา 88 สวนของงบดุล เกี่ยวกับผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

ตางประเทศที่มีการขาดทุนประมาณ 106 ลานบาท เกิดจากอะไร  
 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
(น.ส. นุช กัลยาวงศา) : เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทยอยในตางประเทศหลายบรษิัท เมื่อทํางบการเงินรวม ในทาง

บัญชี จะมีการบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในตางประเทศ
ดังกลาวไวในสวนของผูถือหุนในงบการเงิน ซึ่งจะไมใชกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน 

 
ผูถือหุน 
(นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล) : สอบถามรายการงบกระแสเงินสด เกี่ยวกับเงินจายซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมี

ตัวตนซึ่งเพิ่มจากปที่แลว 935 ลานบาท เปน 3,807 ลานบาท 
  
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
(น.ส. นุช กัลยาวงศา) : ปที่แลว บริษัทฯ ซื้อสินทรัพยถาวร คือ เรือ ทอร ฮอไรซัน จํานวน 1 ลํา สวนสินทรัพยที่

ไมมีตัวตนสวนใหญ คือ ซอฟทแวร คอมพิวเตอร 
 

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชี     
สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี” 

 
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

245,301,190 0 45,119,800 290,420,990 
84.46% 0.00% 15.54% 100.00% 
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วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 
 

ประธานแถลงวา ตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 42 กําหนดวา คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มี
กําไรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติ
อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550 จํานวน 643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 0.75 บาท และไดดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2550  
 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบ 
 

“ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง” 
 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2550 การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย การ

จายเงินปนผลและการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล 
 
ประธานไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้จะขอแบงออกเปน 3 หัวขอยอย คือ วาระที่ 5.1 เพื่ออนุมัติการ

จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย  วาระที่ 5.2 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผล และวาระที่ 5.3 เพื่ออนุมัติการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การจายเงินปนผล  

 
วาระที่ 5.1   การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 
 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 4,968,515,223 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําที่รอยละ 25 ของกําไร
สุทธิประจําป 
 

นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 
กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน              
จดทะเบียน   
 

อนึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวจํานวน 77,000,000 บาท ซึ่งค ิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนจํานวน 770,000,000 บาท แลว แตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เปนจํานวน 868,684,422 บาท  ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 10,000,000 บาท 
กอนการประกาศจายเงินปนผลในครั้งนี้  
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                ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงดังนี้ 
 

“อนุมัติใหจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 10,000,000 บาท (สิบลาน
บาท)” 

 
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
180,675,566 67,392,814 42,354,610 290,422,990 

62.21% 23.21% 14.58% 100.00% 
 
วาระที่ 5.2  การพิจารณาจายเงินปนผล 
 
ประธานแจงวา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจํารอบป

บัญชี 2550 ในอัตราหุนละ 1.65 บาท ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลในรอบปบัญชีนี้
รวม 0.75 บาทตอหุน (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4) ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหทําการจายเงินปนผลในสวนที่เหลือ
อีก 0.90 บาท จํานวน 643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 579,315,979.80 บาท ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผล
ที่กําหนดไว     

 
อนึ่งหากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท ซึ่งสวนใหญ

เกิดจากเงินกูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและยังไมเกิดขึ้นจริง และมิไดเพิ่มกระแสเงินสดใหแกบริษัทฯ ดังนั้นกําไร
สุทธิของบริษัทฯ หลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว เทากับ 4,245,151,851 บาท การจายปนผลในอัตราหุนละ 1.65 บาท 
จึงคิดเปนอัตรารอยละ 25.01 ของกําไรสุทธิหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่
กําหนดไว 

 
การจายเงินปนผลจํานวน 0.90 บาทตอหุนนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ

บริษัทฯ  ณ วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2551 
  
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ 

 
“ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2550 ในอัตราหุน
ละ 1.65 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวใน
รอบปบัญชีนี้รวม 0.75 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีก 0.90 บาท ใหจายใหแก     
ผูถือหุนที่มีอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 
2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551” 
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ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
175,344,466 72,698,314 42,380,210 290,422,990 

60.38% 25.03% 14.59% 100.00% 
 

วาระที่ 5.3  การปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล 
 
ประธานชี้แจงวา สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพทางบัญชีฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 

32/2549 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) เปนวิธีราคาทุน (Cost Method) ตลาดหลักทรัพยฯ จึงไดขอใหบริษัทจดทะเบียน
พิจารณานโยบายการจายเงินปนผลที่ไดเปดเผยไวแลว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาการปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล ดังนี้ 
 

นโบบายเดิม 
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 
 
นโยบายใหม 
 
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษี

เงินได แตไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และปจจัยที่
เกี่ยวของอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว 
เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตความตองการใชเงินลงทุน และปจจัยดานอื่นๆ ที่เห็น 
สมควรได ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 

การปรับเปลี่ยนนโยบายจะมีผลบังคับใชนับจากงบการเงินป 2551 เปนตนไป 
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 

ผูถือหุน 
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ  
รับมอบฉันทะจาก 
นางชื่นจิต จุลมณีโชติ) : จากที่คํานวณดูการจายเงินปนผลในครั้งนี้แลว การจายเงินเงินปนผลหุนละ 1.65 บาท จาก

กําไรตอหุน 7.72 บาท นี้ ตัวเลขจะไมถึงรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ ถาจะเปลี่ยนนโยบาย
ใหมวา การจายเงินปนผลไมรวมกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 
ซึ่งเปนนโยบายของปหนา แตปนี้ไมควรจะหักกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงกอนการคํานวณยอดเงินปนผลจาย 
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ประธานกรรมการ : ในป 2550 การเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.65 บาท นี้คํานวณโดยหักกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงประมาณ 723 ลานบาท เนื่องจากตัวเลขนี้ ไมไดเปน
ตัวเลขกําไรจากการดําเนินงาน ซึ่งในปที่แลว บริษัทฯ ก็ปฏิบัติเชนนี้ โดยหักกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงในการคํานวณอัตราการจายเงินปนผล  

ผูถือหุน 
(นายชัชชัย คุณงาม) : กลาวเสรมิผูถือหุน นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ที่ไดถามไปกอนหนานี้คือ เรายังไมได

กําหนดนโยบายจายเงินปนผลใหม ซึ่งเราจะอนุมัติในวันนี้ เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จึงไม
ควรนําตัวเลขกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงมาเกี่ยวของ การจายเงินปนผล
ของรอบปบัญชีกอนๆ ก็จะเปนตัวเลขที่ไมหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริง และอยากทราบวาหากรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงแลว ตัวเลข
การจายปนผลตอหุนจะเปนเทาไร  

 
กรรมการผูจัดการ : หากไมไดหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ตัวเลขการจายเงินปนผลจะอยู

ที่หุนละ 1.93 บาท อยางไรก็ดีขอช้ีแจงดังนี้วา ใน 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงมากถึงปละ 700 กวาลานบาท เมื่อเทียบกับอดีตซึ่งมีเพียง
ประมาณ 20 ลานบาท หากจายเงินปนผลออกไปจากเม็ดเงินที่รวมกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาว จะตองจายเงินปนผลเพิ่มเกือบ 180 ลานบาท ซึ่งกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงไมไดเพิ่มกระแสเงินสดใหกับบริษัทฯ หมายถึงไมไดกําไร
หรือเงินสดที่แทจริงเขามา เปนแตตัวเลขทางบัญชี   

 
  ในการเสนอปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผลนี้ บริษัทฯ มิไดมีเจตนาที่จะลดอัตรา

การจายเงินปนผล ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพยที่มีมูลคาสูง 
เชน ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง มีการสั่งตอเรือใหมจํานวน 5 ลํา ไมนับอีก 4 ลํา ที่
จะขอผูถือหุนอนุมัติในวาระที่ 9 สวนเมอรเมด ก็สั่งตอเรือขุดเจาะใหม 1 ลํา บริษัทฯ มุงที่
จะจัดหาเงินทุนใหเพียงพอตอคาใชจายฝายทุนตามแผนงานของบริษัทฯ ในอีก 2-3 ป
ขางหนา ในขณะเดียวกันก็ตองรักษาสถานะการเงินอยางระมัดระวัง คาใชจายฝายทุน
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนี้เกิน 500 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาจนถึงป 2554 และ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกูเงินไมเกินรอยละ 60 ของมูลคาสินทรัพย ดังนั้นเพื่อใหอัตราการ
จายเงินปนผลของบริษัทฯ ไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ ทําใหบริษัทฯ และ   
เมอรเมดไดมีการระดมทุนในปที่ผานมา ถาหากเทียบอัตราการจายเงินปนผลตอหุนปนี้
กับปที่แลว มีอัตราการเติบโตของเงินปนผลตอหุนรอยละ 22 

 
ประธานกรรมการ : ในหลักการ บริษัทฯ ไมมีความตั้งใจที่จะจายเงินปนผลนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิ 

เพียงแตบริษัทฯ ตองการความยืดหยุนเอาไวเทานั้น ในกรณีที่จําเปนในบางป 
 
ผูถือหุน 
(น.ส. เกศแกว ตันติประวรรณ): อยากทราบวา หากจะลดอัตราการจายเงินปนผลลงในอนาคต จะมีการแจงใหผูถือหุน

ทราบลวงหนาหรือไม 
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กรรมการผูจัดการ : บริษัทฯ พรอมที่จะปรึกษาหารือกับผูถือหุนกอนอยูแลว อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผล
ประจําปจะตองมีการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน ซึ่งจะเปนการ
ควบคุมยอดเงินปนผลที่จะจายโดยปริยาย หากผูถือหุนไมอนุมัติเงินปนผลตามที่
คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ ก็ไมสามารถจายเงินปนผลตามที่เสนอได 

 

ที่ประชุมอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหกําหนดนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ เปนดังนี้ 
 

“นโยบายการจายเงินปนผล  -  บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 25 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได แตไมรวมกําไรหรือ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน และปจจัย
ที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไข
นโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคตความตองการใชเงินลงทุน และปจจัยดานอื่นๆ ที่เห็น สมควรได 
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว จะไมเกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ การปรับเปลี่ยนนโยบายมีผลบังคับใชนับจากงบการเงินป 2551 เปนตน
ไป” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
165,892,866 82,174,114 42,356,010 290,422,990 

57.12% 28.30% 14.58% 100.00% 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

 
ประธานแถลงวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ บริษัทฯ 

ขอ 14 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจาก
ตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 
ในปนี้กรรมการที่มีรายช่ือดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม

ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 ไดแก 
- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 
- นายแลนซ คารล เดพิว 
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 คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
บริษัทฯ จํานวน 4 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้ 

- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 

 -       นางโจอี้ ฮอรน 
 
 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการมีดังนี้ 
 
 ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในปพ.ศ. 2537 
และไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการในปเดียวกัน นอกเหนือจากการดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษัทฯ 
แลว ปจจุบัน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ยังดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด    
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ดํารงแหนงประธานกรรมการของบริษัทฯ มาเปนเวลา 13 ป และตลอดระยะเวลา 13 ปที่
ผานมา ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ไดปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการอยางเชี่ยวชาญ มีความรูความเขาใจในกิจการ
ของบริษัทฯ อยางลึกซึ้ง และเปนที่นานับถือตอบุคคลทั่วไป ดังนั้นถึงแมวา บริษัทฯ จะไดวางนโยบายใหกรรมการควรดํารง
ตําแหนงเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป หรือ 4 วาระ ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค 
จันทรทัต ยังสมควรไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในระหวางที่บริษัทฯ จะหาและเตรียมผูสืบทอด
ตําแหนงตอไป 
 
 ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 2548 และ
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการผูจัดการในปเดียวกัน ในชวงระยะเวลา 3 ป ที่ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดํารงตําแหนง
กรรมการผูจัดการ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต บริหารบริษัทฯ ใหมีความเจริญเติบโตกาวหนา ดังจะเห็นไดจากรายไดของ
บริษัทฯ ที่เติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังไดนํากลยุทธในการกระจายสวนงานธุรกิจ โดยไมมุงเนนเฉพาะ
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง ทําใหปจจุบันกําไรของกลุมบริษัทฯ มาจากหลายสวนงานธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ ม.ล.        
จันทรจุฑา จันทรทัต ยังเปนผูมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนสําหรับอนาคตของบริษัทฯ และพยายามอยางยิ่งยวดในการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อประโยชนอยางสูงสุดใหแกผูถือหุน  
   
 นายศักดิ์ เอ้ือชูเกียรติ ไดเขามารวมงานกับบริษัทฯ เปนครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยไดรับการ
แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนนายเสฐียร เตชะไพบูลย ซึ่งไดลาออกจากการเปน
กรรมการระหวางป และมีวาระการดํารงตําแหนงกรรมการเทากับที่นายเสฐียร เตชะไพบูลยเหลืออยู ซึ่งจะครบวาระการ
ดํารงตําแหนงกรรมการในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนในครั้งนี้ 

  
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ เปนผูมีความรูและความสามารถในดานการเงิน การธนาคารและมีประสบการณในดานการ

ตรวจสอบภายใน ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนของ บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) และเคยดํารงตําแหนงผูบริหารควบคุมงานดานการตรวจสอบภายในของ บริษัท จีอี มันนี่ 
ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน) และกรรมการธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และเคยดํารงตําแหนงเปน  ผูจัดการ
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย นอกจากนี้ นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ยังมีประสบการณการทํางานทางดานการ
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ธนาคาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงินระหวางประเทศ ในระหวางที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญในธนาคาร เอเชีย จํากัด (มหาชน) อีกดวย  

 
นางโจอี้ ฮอรน อายุ 41 ป สัญชาติอเมริกัน ปจจุบันเปนกรรมการอิสระอยูที่ Norse Energy Corp ASA ประเทศ

นอรเวยซึ่งเปนบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝง ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และบราซิล Norse Energy Corp ASA เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศนอรเวย ในป พ.ศ. 2549 นาง
โจอี้ ฮอรน ไดเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ Petrojarl ASA ซึ่งเปนบริษัทเจาของเรือบรรทุกน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ FPSO (Floating Production Storage and Offloading) ที่ใชในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาตินอก
ชายฝง และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศนอรเวยเชนเดียวกัน จนกระทั่งบริษัท Teekay Shipping 
Corporation ไดเขามาซื้อกิจการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 นอกจากนี้นางโจอี้ ฮอรนยังทําธุรกิจสวนตัวในการเปนที่
ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนใหกับบริษัทตางๆ ในประเทศนอรเวย โดยใชช่ือบริษัทวา Greylock Management AS 

 
บริษัทฯ เช่ือวา นางโจอี้ ฮอรน จะนําประสบการณที่มีอยางกวางขวางในดานการเงิน และประสบการณในธุรกิจที่

เกี่ยวกับการสํารวจและผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาตินอกชายฝงมาใชใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ได และสมควรไดรับการ
เลือก ต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 
 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 
 - ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต  
- นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 

 
และขอเสนอใหเลือกตั้งนางโจอี้ ฮอรน เปนกรรมการใหมเพื่อดํารงตําแหนงแทนนายแลนซ คารล เดพิว 

 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
นายฮ้ังใช อัคควัสกุล : ในนามอาสาพิทักษสิทธิของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอใหวาระนี้ เก็บบตัร

ลงคะแนนทุกใบไมวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพื่อใหเปนไปตาม AGM 
Checklist ของ ก.ล.ต. 

 
เลขานุการบริษัทฯ 
(น.ส. มัณฑนี สุรกาญจนกุล) : ขอเรียนช้ีแจงเรื่อง AGM Checklist  ของก.ล.ต. ไดระบุไววา ถามีการเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงจากผูถือหุนทุกรายกรณีเลือกตั้งกรรมการ จะถือเปนการไดคะแนนพิเศษ ซึ่งไมได
หมายถงึวา ถาไมไดทําตาม AGM Checklist แลว ขั้นตอนการจัดประชุม AGM ของ
บริษัทฯ ไมถูกตอง 

  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
(นายอัครพล พิเชษฐวณิชยโชค): AGM Checklist  เปนเพียงแนวทางที่ทางสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพื่อให

บริษ ัทจดทะเบียนใชเปนแนวทาง ในการปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมสามัญประจําปผูถือ
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หุน   ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไมมีการเสนอรายชื่อบุคคล
อื่นแขงขันกับรายชื่อที่กรรมการไดเสนอ ดังนั้นจึงไมเห็นความจําเปนที่จะตองเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ขอใหปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนนตามที่ไดแจงไวต้ังแตกอนเริ่ม
ประชุมวา จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ไมเห็นดวยกับงดออกเสียงเทานั้น  

 
ประธานกรรมการ : ในกรณีที่มีการแขงขันกัน ก็คงจะตองมีการนับคะแนนอยางเขมงวด ในกรณีนี้ก็เพียงแต

วา เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เพื่อความรวดเร็ว เราเก็บคะแนนเฉพาะไมเห็น
ดวย กับงดออกเสียง และหักจากยอดทั้งหมด ซึ่งเปนวิธีปฏิบัติกันมาทุกครั้งไป อยางไรก็
ตามบริษัทฯ จะรับไวพิจารณา โดยจะตองมีการเตรียมการมาใหดีกวานี้ในการนับคะแนน 
เพื่อไมใหเสียเวลากับทุกคน  แตคราวนี้จะเปนแบบเดิมไปกอน 

 
ผูถือหุน 
(ไมไดแจงช่ือ) : ขอถามเกี่ยวกับหนังสือเวียนจากกองทุน Thai Focused Equity Fund ซึ่งเสนอขอคิดเห็น

หลายขอเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ในหนังสือเวียนนี้ มีความคิดเห็นวา
การที่มีประธานและกรรมการผูจัดการใหญ เปนพอลูกกันจะทําใหมีปญหาในการ
บริหารงาน หรือจะทําใหไมสามารถประเมินผลงานกันไดอยางถูกตอง ในสวนตัวแลว
เห็นดวยที่ทานประธานกรรมการจะไดรับเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง แต
ตามหนังสือเวียนที่ไดรับมาใหความเห็นวา ควรจะมีเงื่อนไขกอนที่จะเลือกประธาน
กรรมการกลับเขารับตําแหนง ไมทราบวา ทางบริษัทฯ จะแกไขอยางไร 

 
นายดั๊กลาส บารเน็ต  
ตัวแทนจากกองทุน  
Thai Focused Equity Fund 
กลาวช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษ : กลาวช้ีแจงโดยสรุปวา หลังจากที่ไดออกหนังสือเวียนไปแลว ขาพเจาไดพบกับกรรมการ

ผูจัดการเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นตางๆ และในเรื่องของประธานกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ จะมีการวางแผนการสืบทอดตําแหนงประธานกรรมการตอไป ดังนั้นประเด็น
ตางๆ ที่กองทุนเปนกังวลจึงไดรับการตอบสนองแลว  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว  จึงไดลงมติดังนี้ 

 
ก. รับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระของนายแลนซ คารล เดพิว 
 
ข. อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้งม.ร.ว. 

จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และนายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงดังนี้ 
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- ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
279,083,490 9,906,500 1,433,000 290,422,990 

96.10% 3.41% 0.49% 100.00% 
 
- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

285,629,390 3,360,600 1,433,000 290,422,990 
98.35% 1.16% 0.49% 100.00% 

 
- นายศักดิ์ เอ้ือชูเกียรติ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

285,641,790 3,348,200 1,433,000 290,422,990 
98.35% 1.16% 0.49% 100.00% 

 
ค. อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการการเลือกตั้ง 

นางโจอี้ ฮอรน เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ประเภทกรรมการอิสระ แทนนายแลนซ 
คารล เดพิว กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงดังนี้ 
 
- นางโจอี้ ฮอรน 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

285,344,690 3,645,300 1,433,000 290,422,990 
98.25% 1.26% 0.49% 100.00% 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 
 
 เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการ มีความสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยซึ่งสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
พิจารณานโยบายการจายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ตามความเห็นของคณะ 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2551 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยาง
อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
ก) 
 
 
 
 

คาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหาร 8 คน รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 525,000 บาทตอ
เดือน ทั้งนี้กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจะไมได
รับคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เชน โบนัส หุน 
และเบี้ยประชุม 

ก) กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารรวม 8 คน จะไดรับ
คาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดียวกันกับปปฏิทิน 2550 

ข) 
 

กรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนเพิ่มเติม จากคา   
ตอบแทนในฐานะที่ดํารงตําแหนงกรรมการ รวม
ทั้งสิ้นเปนเงิน 105,000 บาท ตอเดือน ในฐานะที่
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข) 
 

กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ จะ
ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม เพิ่มเติมจากคา   
ตอบแทนรายเดือนที่ไดรับในฐานะที่ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับ
เบี้ยประชุม 48,000 บาทตอครั้ง และกรรมการ
ตรวจสอบจะไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอครั้ง 

ค) กรรมการที่เปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ 
กรรมการสรรหาจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน 
หรือคาตอบแทนใดๆ ในรูปแบบอื่น 

ค) กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการสรรหาจะไดรับคาตอบแทน
เปนเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากคาตอบแทนรายเดือน ที่
ไดรับในฐานะที่ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการ
สรรหาจะไดรับเบี้ยประชุม 12,000 บาทตอครั้ง และ
กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
และกรรมการสรรหา จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขา
รวมประชุม 10,000 บาทตอครั้ง 

ง) กรรมการที่เปนผูบริหาร จะไมไดรับคาตอบแทน
รายเดือนหรือคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จากการ
ที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ เนื่องจากเปน
พนักงานของบริษัทฯ 

ง) กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน จะไมไดรับคาตอบแทน
รายเดือน หรือคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ จากการ
ดํารงตําแหนงกรรมการ เนื่องจากเปนพนักงานของ
บริษัทฯ 

  จ) จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของเงิน
รางวัลประจําป (โบนัส) โดยบริษัทฯ จะจายตอเมื่อ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปของงบการเงินรวม (ไม
รวมผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง) เกินกวา 2,000 ลานบาท และกําหนดจาย
ใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในอัตรารอยละ 0.35 
ของกําไรสวนที่เกิน 2,000 ลานบาท โดยจะไดรับใน
อัตราเทาๆ กัน  

 
ประธานไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา ในวาระนี้จะขอแบงออกเปน 3 หัวขอยอย คือ วาระที่ 7.1 เพื่ออนุมัติ 

คาตอบแทนกรรมการรายเดือน ซึ่งเปนยอดเทาเดิมกับปที่แลว และวาระที่ 7.2 เปนการอนุมัติคาตอบแทนในสวนเบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา ซึ่งกรรมการชุดยอยทั้ง 3 ชุดนี้
ยังคงไดรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเหมือนเดิม แตสวนที่จะเปลี่ยนไป คือ กรรมการชุด
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ยอยจะไมไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนจากการเปนกรรมการชุดยอย แตจะเปนการจายเบี้ยประชุมตามจํานวนครั้งที่เขา
ประชุม สวนในวาระที่ 7.3 เปนเรื่องการพิจารณาอนุมัติโบนัสใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งขอมอบหมายให ม.ล. 
จันทรจุฑา จันทรทัต ช้ีแจงในรายละเอียด 

 
กรรมการผูจัดการชี้แจงวา เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีกรรมการบริหารที่เปนเอกเทศ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึง

ทําหนาที่เสมือนกรรมการบริหารของบริษัทฯ ไปดวย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการวางกลยุทธการ
กระจายสวนงานธุรกิจของบริษัทฯ (buiness diversification strategy) และอนุมัติโครงการสําคัญๆ หลายอยาง อาทิ การ
ลงทุนในการซื้อเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง การซื้อเรือขุดเจาะ การระดมเงินทุนที่ประสบความสําเร็จอยางสูง ไมวาจะเปน
ของบริษัทฯ หรือของเมอรเมด เพื่อรองรับแผนการลงทุนระยะยาว ถาดูจากจํานวนครั้งที่เขาประชุม ใน 3 ปที่ผานมา มีการ
ประชุมเฉลี่ยปละ 12 ครั้ง ซึ่งนับไดวา มีการประชุมกรรมการบอยครั้ง  
 

หากเทียบกับรายงานผลสํารวจคาตอบแทนของกรรมการที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดสํารวจลาสุด เมื่อ
ป พ.ศ. 2549 คาตอบแทนเฉลี่ยของกรรมการตอคนตอป สําหรับบริษัทที่มีขนาดรายไดเกิน 10,000 ลานบาท คากลางอยู
ประมาณคนละ 1.1 ลานบาทตอป และคาเฉลี่ยประมาณคนละ 1.3 ลานบาทตอป ในขณะที่คาตอบแทนกรรมการของ  
บริษัทฯ เฉลี่ยคนละ 945,000 บาทตอป ซึ่งนับไดวา ยังต่ํากวา คากลางและคาเฉลี่ย  

 
ผลประโยชนของกรรมการควรจะไมเหลื่อมล้ํากับผลประโยชนที่จะจายใหผูถือหุน บริษัทฯ ไดคํานึงถึงบทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และในการคํานวณโบนัส บริษัทฯ จะใชกําไรสุทธิที่หักกําไรหรือขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนสูตรเดียวกับการคํานวณอัตราการจายเงินปนผลซึ่งจะหักกําไรหรือขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้การจายโบนัสใหกรรมการจะเกิดขึ้นเมื่อกําไรสุทธิของบริษัทฯ จากงบ
การเงินรวม (ไมรวมผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง) เกิน 2,000 ลานบาท จึงจะจายโบนัสใน
อัตรารอยละ 0.35 ของสวนที่เกิน 2,000 ลานบาท 

       
 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทน
กรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด และใหมีผล
ต้ังแตปปฏิทิน พ.ศ. 2551 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดังนี้ 

 
7.1   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารรวม 8 คน จะไดรับคาตอบแทนรายเดือนในอัตรารวมทั้งสิ้นเปนเงิน 525,000 

บาทตอเดือน เชนเดียวกันกับปปฏิทิน พ.ศ. 2550   
       
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

261,633,490 28,093,300 696,200 290,422,990 
90.09% 9.67% 0.24% 100.00% 
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7.2 กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจาก
คาตอบแทนรายเดือนที่ไดรับในฐานะที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะ
ไดรับเบี้ยประชุม 48,000 บาทตอครั้ง และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอครั้ง   

 

กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา จะไดรับคาตอบแทนเปน
เบี้ยประชุม เพิ่มเติมจากคาตอบแทนรายเดือนที่ไดรับในฐานะที่ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาจะไดรับเบี้ยประชุม 12,000 บาทตอครั้ง และ
กรรมการสรรหาและกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 10,000 บาท
ตอครั้ง  

 

 ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
261,544,390 28,180,900 697,700 290,422,990 

90.06% 9.70% 0.24% 100.00% 
 

7.3 จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการในรูปของเงินรางวัลประจําป (โบนัส) โดยบริษัทฯ จะจายตอเมื่อ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําปของงบการเงินรวม (ไมรวมผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง) เกินกวา 2,000 ลานบาท และกําหนดจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารในอัตรารอยละ 0.35 
ของกําไรสวนที่เกิน 2,000 ลานบาท โดยจะไดรับในอัตราเทาๆ กัน   

        
 ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

262,822,890 26,903,900 696,200 290,422,990 
90.50% 9.26% 0.24% 100.00% 

 
วารที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ประจําป 
  

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผ ู สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ
บัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2551  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของ 
บริษัทฯ ขอ 37 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 3 ราย และไดพิจารณา
คาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมทั้งไดใหความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี 
จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 
 

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
2. นางณฐพร พันธุอุดม   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
3. นายสุดวิณ ปญญาวงศขันติ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 
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โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/          
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี
จํานวนไมเกิน 2,965,000 บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2551 ซึ่ง
ลดลงจากปกอนจํานวน 221,000 บาท หรือลดลงรอยละ 6.93 คาตรวจสอบบัญชีที่ลดลงนี้เนื่องจากในรอบปบัญชี 2551 
บริษัทฯ จะจัดใหมีการออกงบการเงินสอบทานรายไตรมาสเพียง 3 ไตรมาส และงบการเงินฉบับตรวจสอบจํานวน 1 ฉบับ  
(จากเดิม 4 ไตรมาส และงบการเงินฉบับตรวจสอบ 1 ฉบับ) การลดลงของคาสอบบัญชีจึงสอดคลองกับปริมาณและเวลาของ
ผูสอบบัญชีที่ใชในการตรวจสอบ 
  

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้ 
 

“ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติแตงตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 3445 นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนาย
สุดวิณ ปญญาวงศขันติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 
30 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติคาสอบบัญชี
ประจําป 2551 เปนจํานวน 2,965,000 บาท เปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมประจําไตรมาส และคาตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวม
ประจําป” 

 
ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

279,263,090 103,400 11,056,500 290,422,990 
96.16% 0.04% 3.80% 100.00% 

 
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการซื้อเรือสั่งตอใหมจํานวน 4 ลํา จาก PT PAL INDONESIA (PERSERO) 
 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการสั่งตอเรือลําใหมจํานวน 4 ลํา จาก PT PAL INDONESIA 
(PERSERO) (“PT PAL”) เพื่อเปนการลดอายุเฉลี่ยของกองเรือ และเพื่อใหบริษัทฯ มีเรือที่มีระวางบรรทุกสินคาเทกองโดย
เฉพาะที่ทันสมัย เพื่อรองรับกับความตองการใชเรือของลูกคาที่เพิ่มสูงขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให บริษัท 
โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 เขาทําสัญญาสั่งตอเรือใหมจํานวน 4 
ลํามูลคารวม 157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยหาสิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นแปดพันดอลลารสหรัฐอเมริกา) 
หรือเทากับ 5,319,495,680 บาท (หาพันสามรอยสิบเกาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท)  
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ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เปนเจาของเรือทั้งสิ้น 43 ลํา ซึ่งประกอบดวยเรือบรรทุกสินคาทั่วไป และเรือ
บรรทุกสินคาแหงเทกอง อายุเฉลี่ยของกองเรือ ณ ปจจุบัน คือ 18.21 ป และกําลังรอรับมอบเรือใหมอีก 5 ลํา ในป 2552 และ 
2554 ตามที่ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยไวแลว ซึ่งหากรวมเรือที่สั่งตอใหมนี้ บริษัทฯ จะมีเรือสั่งตอใหมจํานวน 9 ลํา ที่จะรับ
มอบระหวางป 2552 และ 2554 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งตอเรือลําใหม และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และความเห็นของ

กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย ปรากฏในเอกสารแนบ 7, 8 และ 9 ของหนังสือเชิญประชุม 
  
 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเรียนใหทราบวา ไมมีผูถือหุนที่เขาขายเปนผูมีสวนไดเสียในการทํารายการในครั้งนี้ และมติที่
ประชุมในวาระนี้ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนน 
 

ประธานกรรมการ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการชี้แจงในรายละเอียด 
 
กรรมการผูจัดการ : เรือที่จะสั่งตอใหมนี้ เปนเรือชนิด open-hatch box-shaped bulk carrier เปนเรือที่เหมาะ

กับธุรกิจเดินเรือประจําเสนทางของบริษัทฯ การสั่งตอเรือใหมในครั้งนี้ ไมไดเปนการ
เพิ่มจํานวนกองเรือของบริษัทฯ แตอยางใด การสั่งตอเรือใหมในครั้งนี้สอดคลองกับ
แผนการปรับปรุงกองเรือ เพราะในอีก 4 ปขางหนานี้จะมีเรือ 24 ลําที่จะมีอายุการใชงาน
ครบ 25 ป การสั่งตอเรือใหม 4 ลํานี้จะสงมอบในป 2552- 2554 ซึ่งจะมาทดแทนเรือที่จะ
ปลดระวางไป เรือที่สั่งตอใหมนี้มีขนาดระวางบรรทุก 50,223 เดทเวทตัน จะทําใหขนาด
เฉลี่ยของกองเรือใหญขึ้น ซึ่งจะสรางรายไดเพิ่มขึ้นใหบริษัทฯ 

    
ประธานเปดใหที่ประชุมซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคําถามไดดังนี้ 

 
ผูถือหุน 
(น.ส. หยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ): ขอใหอธิบายเกี่ยวกับ เรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และอยากทราบวา ราคาเรือที่สั่งซื้อมี

การตอรองราคากันอยางไร และถาเปนไปไดอยากใหบริษัทฯ พาไปทัศนศึกษาบนเรือ
เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น 

 
กรรมการผูจัดการ : เรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะมีหลุมบรรทุกสินคาแหง หรือที่เรียกวา cargo hold 

ประมาณ 4-8 หลุมในเรือ และจะสามารถบรรทุกสินคาแหงลงไปขางใน เชน ขาว น้ําตาล 
เหล็ก เวลาเรือเทียบฝง จะมตัีวเครนที่อยูบนเรือ เพื่อขนถายสินคาขึ้นลงเรือ ในสวนของ
การตอรองราคาเรือ PT PAL นั้น ใชเวลาเจรจานานพอสมควร และ Simpson Spence & 
Young Ltd. ไดประเมินราคาเรือทั้งสี่ลํา มีมูลคารวม 195 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ราคาที่ประเมินนี้สูงกวาที่เราเจรจาได   

 
  ในสวนของการขอเยี่ยมชมเรือ บริษัทฯ ไมขัดของ    
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ผูถือหุน 
(นายทวี ลีศิริชัยกุล) : อยากทราบวา ทําไมบริษัทฯ จึงสั่งตอเรือขนาด 50,000 เดทเวทตัน ทั้งๆ ที่มีการสั่งตอเรือ

ขนาดนี้กันมาก และจะทําใหเกิดการแขงขันสูงหรือไม และขอถามวาวิกฤตการณซับ
ไพรม (The sub-prime crisis) จะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการที่สั่งตอเรือใหมไว
หรือไม 

 
กรรมการผูจัดการ : สาเหตุที่บริษัทฯ เลือกที่จะสั่งตอเรือขนาด 50,000 เดทเวทตัน แทนที่จะเปนขนาด 

30,000 เดทเวทตัน เพราะบริษัทฯ ตองการใหมีเรือคละขนาดกัน ทั้งเรือขนาดเล็กและเรือ
ขนาดกลาง  ปจจุบัน  บริษัทฯ มีเรือขนาด Handy Size คือ ตํ่ากวา 35,000 เดทเวทตัน 28 
ลํา  Handy Max คือ เกิน 35,000 เดทเวทตัน 15 ลํา การสรางสมดุลยโดยมีเรือหลายขนาด 
ทําใหการใชกองเรือของบริษัทฯ มีความคลองตัวมากขึ้น เพราะเรือแตละขนาด ก็ใชใน
การขนสงสินคาในเสนทางการคาคนละแบบ  

 
  ในเรื่องของวิกฤตการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ณ ขณะนี้ ไมอยากเรียกวาเปนวิกฤตการณ        

เพราะนาจะเรียกวา เปนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลกมากกวา ในป 2551 มีการ
คาดการณวาอุปสงคของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองนาจะขยายตัวประมาณรอยละ 5-6 
ในปนี้ และอุปทานหรือปริมาณกองเรือในตลาดจะขยายตัวประมาณรอยละ 6-7 ในป 
2551 ในป 2550 อุปสงคและอุปทานคอนขางตึงตัว และบริษัทฯ คาดวา สถานการณ
เชนนี้ ยังคงมีตอไปในป 2551 บริษัทฯ ยังมั่นใจในธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 
และยังไมมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใน 2-3 ปขางหนานี้ จากสไลดที่ประกอบคํา
บรรยายเกี่ยวกับกองเรือของบริษัทฯ ก็จะเห็นไดวา มีเรือ 24 ลําที่จะมีอายุการใชงานถึง 
25 ป ในอีก 4 ปขางหนานี้ บริษัทฯ ไมไดซื้อเรือใหม 25 ลําพรอมกันทั้งหมดในคราว
เดียว แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะตองทยอยสั่งตอเรือใหม เพื่อมาทดแทนกองเรือที่กําลัง
จะหมดอายุไป   

 
ผูถือหุน 
(นายทวี ลีศิริชัยกุล) : อยากทราบวา รายไดจากเรือที่มีขนาด 30,000 และ 50,000 เดทเวทตัน จะสมดุลยไหม 

หรือวา เรือขนาด 50,000 เดทเวทตัน จะทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้น 
 
กรรมการผูจัดการ : เรือใหมจะมีคาใชจายนอยกวาเรือเกามาก ในเรื่องคาซอมแซมคงไมมากเทาเรือเกา อีกทั้ง

เรือใหมประหยัดน้ํามนั และมีประสิทธิภาพในการขนสงสินคาไดดีกวาเรือเกา  
 
ผูถือหุน   
(นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล) : ขอทราบวา รายละเอียดเกี่ยวกับการตอเรือใหม 4 ลํา กับบริษัทในอินโดนีเซีย และราคาที่

สั่งตอใหมนี้ถูกกวาประเทศอื่นหรือไม  
  
 



 - 34 -

กรรมการผูจัดการ : PT PAL เปนบริษัทตอเรือที่เกาแกของอินโดนีเซีย ปจจุบัน มีเรือของบริษัทฯ 2 ลําที่สราง
โดย PT PAL คือ เรือทอรฮารโมนี่ และทอรฮอไรซัน ทําใหบริษัทฯ รูวาควรจะ
ปฏิบัติงานหรือบริหารจัดการเรือลักษณะนี้อยางไร ในแงของแบบ (design) ของเรือที่สั่ง
ตอใหมนี้ เหมาะกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในธุรกิจเดินเรือประจําเสนทาง และ
ประการสุดทาย บริษัทฯ จะไดรับเรือที่สั่งตอใหมจาก PT PAL เร็วกวา จากอูตอเรือใน
ประเทศอื่นๆ เชน ถาเราสั่งตอเรือจากญี่ปุนในตอนนี้ กวาจะไดรับมอบเรือ อาจกินเวลา
ไปถึง 4-5 ปขางหนา   

 
  ราคาเรือที่สั่งตอใหมนี้ถูกกวาประเทศอื่น แตก็เทียบราคากันคอนขางยาก เพราะ

คุณลักษณะ (specification) ของเรือแตละลําไมเหมือนกัน ถาดูจากราคาประเมินเรือที่ 
Simpson Spence & Young Ltd. ประมาณไววา 195 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  หรือคิด
เปนตอลําประมาณ 48.75 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ในญี่ปุนหรือเกาหลี ตนทุนในการ
สรางเรือตอลําจะแพงกวาอินโดนีเซีย เพราะคาแรงงานที่โนนแพงกวา 

 
ผูถือหุน  
(นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล) : จะเปนการดีกวาหรือไม ถาบริษัทฯ จะนําเงินไปลงทุนในธุรกิจบริการนอกชายฝงมากขึ้น 

โดยสั่งซื้อเรือขุดเจาะแทนที่จะเปนเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง 
 
กรรมการผูจัดการ : เมื่อปที่แลว คณะกรรมการมีนโยบายชัดเจนวา ระหวางกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหง

เทกอง และกลุมธุรกิจบริการนอกชายฝงจะแยกเรื่องการตัดสินใจการลงทุน และระดม
ทุน ทําใหปที่แลวเมอรเมดตองระดมทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุน (IPO) เพื่อนําเงินไป
ลงทุนในเรือขุดเจาะ หรือเรือสนับสนุนงานวิศวกรรมโยธาใตน้ํา ในสวนของบริษัทฯ ก็
ออกหุนกูแปลงสภาพ และขอเงินกูรวมหลายสถาบัน เพื่อเปนทุนในการสั่งตอเรือใหม                                 
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในทั้งสองกลุมธุรกิจนี้ และตองการที่จะขยายธุรกิจนี้ตอไป 

 
ผูถือหุน (ไมแจงช่ือ) : อยากทราบวา เรือที่ปลดระวางแลว บริษัทฯ นําไปขายตอหรือทําอยางไร และอยากทราบ

วา คาระวางเรือทั้งปจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงชวงใด  
 
กรรมการผูจัดการ : เรือที่ปลดระวางแลวสามารถขายไปใหบริษัทอื่นเพื่อใชในภูมิภาค หรือแยกชิ้นสวนขาย

เปนซากเหล็ก สําหรับคาระวางเรือ โดยปกติชวงตุลาคม ถึง มีนาคม เปนชวงที่คาระวาง
ขึ้นสูง และชวงเมษายน ถึง กันยายน เปนชวงที่คาระวางลดต่ําลง 

 

 
ผูถือหุน  
(นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล) : อยากทราบวา เมื่อไดเรือใหมมาแลว จะขายเรือเกาออกไปดวยหรือไม  
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กรรมการผูจัดการ : ขึ้นอยูกับสภาพเรือ ปกติเรือที่มีอายุครบ 25 ป คาซอมเรือจะสูงขึ้น ถาหากตองลงทุนซอม
โดยใชเงินจํานวนมาก เมื่อเทียบกับรายไดที่จะไดรับเขามาแลวไมคุม ก็จะขายเรือเกา
ออกไป แตถาคาระวางเรือสูงมากและคุมตอการซอมแซมเรือ ก็อาจจะใชตอไปสักระยะ
หนึ่ง 

 

ผูถือหุน (ไมแจงช่ือ) : ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง    เปนธุรกิจที่มีวัฏจักร อยากทราบวาหากสั่งซื้อเรือ
ในตอนนี้ในขณะที่คาระวางยังสูงอยู หากซื้อตอนนี้แลว ในอีก 2-3 ปขางหนา คาระวาง
เรือลดลง ซึ่งเปนชวงที่ไดรับมอบเรือใหมพอดี จะเปนอยางไร ถารอจังหวะเพื่อซื้อเรือมือ
สองอายุประมาณ 5 ป ในอีก 2-3 ปขางหนา ตอนที่คาระวางลดต่ําลงกวานี้จะดีกวา
หรือไม  

 

กรรมการผูจัดการ : การคาดการณในเรื่องอัตราคาระวางในอีก 2-3 ปขางหนาอยางแมนยํา ทําไดยาก แตสิ่งที่
บริษัทฯ สามารถเตรียมการไดคือ ลดความเสี่ยง โดยการซื้อตราสารเกี่ยวกับคาระวางเรือ 
ที่เรียกวา FFA (Forward Freight Agreement) หรือหาลูกคาที่จะทําสัญญากับบริษัทฯ เพื่อ
รับเรือลํานี้ไปบรรทุกสินคาเมื่อถึงเวลาสงมอบ อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ ไมดําเนินการ
อะไรเลย ในอีก 2-3 ปขางหนานี้ กองเรือของบรษิัทฯ จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทําให
แขงขันกับบริษัทอื่นไดยากในชวงที่ตลาดซบเซา  บริษัทฯ จึงวางแผนในการทยอยสั่งตอ
เรือใหม บริษัทฯ คาดวา การซื้อเรือมือสองจะเปนองคประกอบที่สําคัญในโครงการ
ปรับปรุงกองเรือในอนาคต 

   
  สวนในเรื่องการซื้อเรือมือสองอายุ 5 ป ถาซื้อในเวลานี้ ราคาตอลําจะประมาณ 60-65 

ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เทียบกับเรือสั่งตอใหมที่มีราคาตอลําประมาณ 38-39 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา ถาในอีก 2-3 ปขางหนานี้ ราคาเรือมือสองมีราคาที่เหมาะสม 
บริษัทฯ ก็พรอมที่จะพิจารณาซื้อ ณ เวลานั้น   

 

  สําหรับคําถามที่วา ถารอใหคาระวางเรือในอีก 2-3 ปขางหนาลดลง จึงซื้อเรือมือสองเขา
มานั้น ในเวลานั้น กองเรือของบริษัทฯ จะมีอายุ 21-22 ป หากคาระวางเรือลดลงจริงๆ 
เรือเกาเหลานี้จะปลอยใหเชายากมาก เมื่อเทียบกับเรือใหม  

 
ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

“ที่ประชุมมีมติอนุมัติให บริษัท โทรีเซน ชิปปง สิงคโปร พีทีอี ลิมิเต็ด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 เขาทําสัญญาสั่งตอเรือใหมกับ PT PAL INDONESIA 
(PERSERO) จํานวน 4 ลํามูลคารวม 157,568,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา (หนึ่งรอยหา
สิบเจ็ดลานหาแสนหกหมื่นแปดพันดอลลารสหรัฐอเมริกา) หรือเทากับ 5,319,495,680 
บาท (หาพันสามรอยสิบเกาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันหกรอยแปดสิบบาท)”  
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ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
289,706,890 40,000 676,100 290,422,990 

99.75% 0.02% 0.23% 100.00% 
 
วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 
 

มีขอคิดเห็นจากนายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทักษสิทธิของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอใหบริษัทฯ 
แนะนํารายชื่อคณะกรรมการกอนเริ่มการประชุม และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายในวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
และถาเปนไปไดใหระบุช่ือผูถือหุนที่ต้ังคําถามไวในรายงานการประชุมดวย 
 

ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา  17.10 น. 
 
 
  

 
 หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค  จันทรทัต 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานในที่ประชุม 
 

 

 

 
  

หมอมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต   
กรรมการผูจัดการ   
 
หมายเหต ุ   จากขอคิดเห็นของนายฮั้งใช อัคควัสกุล นั้น บริษัทฯ ไดระบุรายช่ือผุถือหุนทุกรายที่ไดแจงช่ือไวตอที่ประชุม 
เมื่อมีการต้ังคําถามในรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ยกเวนแตบางรายที่ไมไดแจงช่ือไว บริษัทฯ จึงระบุเพียง “ผูถือหุน – 
ไมไดแจงช่ือ”  
 


