
- 1 - 

 

 

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 

 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2555 
 

เวลาและสถานที ่ : ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.23 น. ณ หอ้งบางกอก      
คอนเวนชนัเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์ และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวลิด ์ ชั้น 22 เลขท่ี 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงลุมพินี                             
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  : 1. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. ดร. พิชิต นิธิวาสิน รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.วรภทัร โตธนะเกษม 
                                                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 
5. ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก กรรมการอิสระ 
 อศัวานนัท ์
6. นายออรัล วลิสัน ดอว ์ กรรมการอิสระ 
7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
อิสระ 

8. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

9. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 
 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม : 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
    เอบีเอเอส จาํกดั 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม : 1. นายเดวดิ ลอร์เรนซ์ เอเมส ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

ธุรกิจขนส่ง 
  2. นายวชิาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

ธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน 
  3. นายจอห์น เครน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

กลยทุธ์ 
  4. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

บริการธุรกิจ 
  5. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

บริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 
6. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

บญัชีและการเงิน 
7. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน

ทรัพยากรมนุษย ์
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ :  1. นายกิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ 

แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
2. นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ 

แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
3. นางกลุกนิษฐ คาํศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั สยาม 

พรีเมียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว ์ ออฟ
ฟิส จาํกดั 

4. นางสาวอมตา อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษทั โทรี
เซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

5. นายจิรเดช นุตสถิตย ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายนกัลงทุน
สัมพนัธ์ บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์
ซีส์ จาํกดั (มหาชน) 

6. นางสาวมณีกาญจน์ วฒิุกลุเลิศ ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี บริษทั โทรี
เซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
กิจการเบ้ืองตน้ :  
  

นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหคุ้ณพรภินนัท ์ อศัววฒันาพร ท่ี
ปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั เป็นผูช่้วยประธานฯ ในการดาํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานฯ คุณพรภินนัท ์ อศัววฒันาพร ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 
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681 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 134,831,151 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะ 600 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 152,019,302 หุน้ รวม
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 1,281 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 286,850,453 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
40.5153 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 
708,004,413 (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 
หลงัจากนั้น  ประธานฯกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 และไดม้อบหมายใหน้ายกิ

ติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วธีิการ
ออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง  

 
นายกิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนน

เสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 
1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูลใน

แต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระนั้น ๆ 
ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาสอบถามผา่นไมโครโฟนท่ีได้

จดัเตรียมไว ้ 
 

2. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเวน้ใน
วาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 ซ่ึงเป็นเร่ืองเลือกตั้งกรรมการ หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพ่ือนาํมานบัคะแนน ผูถื้อหุ้นจะลงลายมือช่ือในบตัร
ลงคะแนนหรือไม่กไ็ด ้ 

 
การรวบรวมผลคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหกัออกจาก

จาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 
 

3.  สาํหรับวาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 ซ่ึงเป็นเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการนั้น ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบั
คะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
สาํหรับขั้นตอนและวธีิการออกเสียงลงคะแนนในรายละเอียด จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไปเม่ือถึงวาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 

 
4.   ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียง เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลา จะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา

วาระต่อไป เวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
5.  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะ (ยกเวน้คสัโตเดียนในกรณีของผูล้งทุนต่างประเทศ) 

จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้โดยแยกคะแนนเสียงไม่ได ้
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หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี
บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ท่ีปรึกษา เอชเอน็พี จาํกดั มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง
ในท่ีประชุม และขอใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายยกมือข้ึนเพ่ือขอ
เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 1/2554 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่           
2 มนีาคม พ.ศ. 2554 

 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม

ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีสรุปไดด้งัน้ี 
1.  รายงานการประชุมคราวก่อนมีการลงรายละเอียดไดดี้ แต่สังเกตไดว้า่ใชเ้วลาในการประชุมยาวนาน เพราะมี

คาํถามจากผูถื้อหุน้มาก ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีดี เพราะทาํใหรู้้จกับริษทัฯ มากข้ึน แต่อยา่งไรกดี็ อยากจะขอใหผู้ ้
ถือหุน้ถามคาํถามใหส้ั้นและขอใหก้รรมการตอบใหก้ระจ่างชดั เพ่ือไม่ใหช่้วงทา้ยๆ ผูถื้อหุน้ทยอยกลบับา้น 
ซ่ึงจะทาํใหไ้ม่ไดป้ระโยชน์จากการประชุมในช่วงทา้ย 

2. ผูถื้อหุ้นขอให้พิจารณาเก่ียวกบัเน้ือหาในรายงานการประชุมว่า ในบางขอ้ไม่ไดใ้ส่คาํพูดท่ีผูบ้ริหารตอบ
คาํถามลงไปทั้งหมด และขา้มเหตุการณ์ในหอ้งประชุมบางตอนไป เช่น การท่ีคณะกรรมการหยดุการประชุม
ชัว่คราวในหอ้งประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้เสนอมาเพ่ิมเติมใน
หอ้งประชุม   ดงันั้น ผูถื้อหุน้ขอใหพิ้จารณาวา่ ควรแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 

 ประธานฯ ไดรั้บฟังขอ้คิดเห็นจากผูถื้อหุ้น โดยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมนั้น บริษทัฯ จะไดน้าํ
ขอ้คิดเห็นไปพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงการบนัทึกรายงานต่อไป และประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ               
คร้ังท่ี 1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
132,834,500 2,527,560 153,307,594 288,669,654 
98.1327% 1.8672% - 100.00% 



- 5 - 

 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 42 ราย นบัจาํนวนหุน้
ไดร้วม 1,819,201 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,323 ราย นบัจาํนวน
หุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 288,669,654 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 40.7722  ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชี 2554 ส้ินสุดวนัที ่ 30กนัยายน 255 4  
  

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ก่อนท่ีจะใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ประธานฯ ขอ
แจง้ให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบักรณีท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ สองท่าน คือ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั และคุณฐิติมา รุ่งขวญัศิริ
โรจน์ ไดรั้บหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ “ดีเอสไอ” เพ่ือให้ช้ีแจงเก่ียวกบัการซ้ือหุน้ของบริษทั  ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) หรือ UMS และกรณีท่ีดีเอสไอไดมี้หนังสือมายงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือขอให้บริษทัฯ 
นาํส่งขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาของดีเอสไอกรณีเก่ียวกบัผูบ้ริหารดงักล่าว ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในเร่ืองน้ี 
เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจากดีเอสไอแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ ก็ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดว้า่จา้งบริษทั      เคพีเอม็จี ภูมิไชย ท่ีปรึกษาธุรกิจ จาํกดั (“เคพเีอ็ม
จี”) เป็นท่ีปรึกษาอิสระทางการบญัชีและการเงิน  และบริษทั แอลเอส    ฮอไรซนั จาํกดั (“แอลเอสเอช”) เป็นท่ีปรึกษาอิสระ
ดา้นกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบเร่ืองน้ี   และประธานฯ ขอใหต้วัแทนจากแอลเอสเอช และจากเคพีเอม็จี  รายงานการตรวจสอบ
ใหท่ี้ประชุมทราบ 
  

นางสวนันท์ ลิมปรังษี จากแอลเอสเอช รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า แอลเอสเอชได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ให้ดาํเนินการทบทวนและจดัเตรียมรายงานเพ่ือทบทวนการตรวจสอบสถานะทาง
กฎหมายซ่ึงบริษทัฯ หรือ TTA ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเพ่ือประกอบการพิจารณาเขา้ซ้ือหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั UMS 
จากนายไพบูลย ์เฉลิมทรัพยากร และนายชยัวฒัน์ เครือชะเอม (ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ UMS) โดยบริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง 
จาํกดั เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 (ภายหลงั บริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั อะธีน โฮลด้ิง จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552)   
  

สาํหรับผลจากการทบทวนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย แอลเอสเอชไม่พบประเดน็ทางกฎหมายอนัมี
นยัสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯ หรือ TTA อาจไม่สามารถจดัการได ้ ก่อนท่ีนิติกรรมการซ้ือขายจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ยกเวน้แต่เพียงบางประเดน็ (อาทิเช่น ประเดน็เร่ืองใบอนุญาต และการขอความยนิยอมจากคู่สัญญา ฯลฯ) ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ี
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ น่าจะสามารถดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือบริหารจดัการไดภ้ายหลงัจากท่ีนิติกรรมการซ้ือขาย
เสร็จสมบูรณ์แลว้  

 
ในการน้ี แอลเอสเอช พบวา่ บริษทัฯ หรือ TTA และบริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก่อน หรือ ณ วนัท่ีเขา้ทาํนิติกรรมการซ้ือขายแลว้ นอกจากน้ี ผูข้ายไดใ้หค้าํรับรอง และคาํรับประกนั
ภายใตส้ัญญาซ้ือขายเพ่ือรองรับประเดน็ทางกฎหมายต่างๆ ท่ีไดพ้บและหยบิยกข้ึนเป็นประเดน็พิจารณา ระหวา่งการ
ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายในปี พ.ศ. 2552 แลว้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บริษทัฯ หรือ TTA และบริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง 



- 6 - 

 

จาํกดั จึงไดรั้บการรับประกนั และมีสิทธิเรียกร้องต่อผูข้ายในกรณีท่ีมีการผดิคาํรับรอง หรือคาํรับประกนัท่ีผูข้ายไดใ้หไ้ว ้
ภายใตก้รอบของระยะเวลา และจาํนวนค่าเสียหายท่ีคู่สัญญาไดต้กลงกนั     

 
 นางกมลวลัย ์ชุณหกสิการ ตวัแทนจากเคพีเอ็มจีไดก้ล่าวถึงขอบเขตการทาํงานของเคพีเอ็มจี ซ่ึงรวมถึงการ
สอบถามและสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ หรือ TTA เพ่ือทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิหลงั (background)  และ
กระบวนการตดัสินใจในการลงทุนในการเขา้ซ้ือหุ้นของ UMS  การสอบถามกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ และ
ขั้นตอนการลงทุน และเอกสารเก่ียวกบันโยบายการลงทุน  การสอบทานเอกสารต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ใชห้รือประกอบการ
ตดัสินใจในการเขา้ซ้ือหุ้นของ UMS อาทิ   เอกสารการวิเคราะห์สถานะ (due diligence report)  และรายงานต่างๆ ท่ี
วิเคราะห์โดยท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษากฎหมาย รายงานการประชุมกรรมการของบริษทัฯ  รายงานการประชุม
กรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั ในช่วงระหวา่งท่ีมีการซ้ือหุ้น UMS  
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในดา้นตลาดทุนและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  กล่าวโดยสรุป เคพีเอม็จี ไม่พบวา่ การเขา้ซ้ือ
หุน้ UMS ไม่เป็นไปตามแนวทางการลงทุนทัว่ไปของบริษทัฯ โดยดูจาก กลยทุธ์การลงทุนของบริษทัฯ การวา่จา้งท่ีปรึกษา
ทางการเงินท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
ในการจดัทาํเอกสารการวิเคราะห์สถานะ (due diligence) และการประเมินมูลค่าราคาหุน้  ราคาท่ีทาํการเสนอซ้ืออยูใ่นช่วง
ราคาตามการประเมินมูลค่าราคาหุ้นของท่ีปรึกษาทางการเงินและของทีมงานของบริษทัฯ ทั้ งน้ี  เคพีเอ็มจีได้ทาํการ
เปรียบเทียบมูลค่าส่วนเพ่ิมของการทาํคาํเสนอซ้ือกบัราคาหุน้เฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนั 60 วนั และ 90 วนั ก่อนวนัทาํคาํเสนอ
ซ้ือหลกัทรัพย ์ ในระหวา่งปีพ.ศ. 2552 พบวา่มูลค่าส่วนเพ่ิมของการทาํคาํเสนอซ้ือของหุน้ UMS อยูใ่นช่วงราคาของแต่ละ
ค่าเฉล่ียดงักล่าว  

 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามญันั้น พบวา่ ในงบ

การเงินตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ บริษทั เฮอร์เมลิน ชิปป้ิง จาํกดั หรือ บริษทั อะธีน โฮลด้ิง จาํกดั มีการ
บนัทึกเงินลงทุนทั้งจาํนวน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ เป็นการลงทุนระยะยาว ไม่พบการบนัทึกการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว  
  

ในการพิจารณาเอกสารเก่ียวกบัการวิเคราะห์ของบริษทัฯ ท่ีไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิของ UMS 
เป็นหุ้นสามญันั้น พบวา่ บริษทัฯ ไดพิ้จารณาเก่ียวกบัผลดีและผลเสียในการใชสิ้ทธิหรือไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ซ่ึงหากมี
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุน้สามญั จะตอ้งใชเ้งินเพ่ิมอีกประมาณ 480 ลา้นบาท เพ่ือใหไ้ด้
สัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 - 3   (จากร้อยละ 89.5 เป็นร้อยละ 92)  และเน่ืองจากบริษทัฯ ทราบวา่ การใชสิ้ทธิแปลง
สภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุน้สามญั จะทาํใหอ้ตัราส่วน free float ของ UMS ตํ่ากวา่ร้อยละ 10  อีกทั้งการ
ขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือเทียบกบัผลดี ท่ีอาจทาํให้บริษทัฯ สามารถเพิก
ถอนหุ้น UMS จากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได ้และไม่จาํตอ้งเปิดเผยรายการระหว่างกนั อยา่งไรก็ตาม จากการสอบถามและ
ขอ้มูลท่ีปรากฏในคาํเสนอซ้ือหุน้ UMS บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความประสงคท่ี์จะเพิกถอนหุน้ UMS ออกจากตลาดหลกัทรัพยฯ์  
  

จากการสอบทานกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ของตลาดทุน รวมถึงขอ้กาํหนดและนโยบายของบริษทัฯ เคพีเอม็จี 
ไม่พบวา่ การตดัสินใจดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัในระดบัท่ีเหนือกวา่ผูบ้ริหารของบริษทัฯ   กล่าวโดยสรุป เคพีเอม็จี ไม่
พบวา่ การลงทุนใน UMS และการไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุน้สามญั ไม่เป็นไปตามแนว
ทางการลงทุนตามปกติ และผดิวสิัยของการตดัสินใจในการลงทุน 
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หลงัจาก แอลเอสเอช และเคพีเอ็มจี ไดร้ายงานผลกรณีการลงทุนใน UMS และการไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ใบสําคญัแสดงสิทธิของ UMS เป็นหุ้นสามญัแลว้ มีผูถื้อหุ้น สอบถามผลการตรวจสอบของดีเอสไอ ซ่ึง คุณกิติพงศ ์
อุรพีพฒันพงศ ์ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ขณะน้ี ผูบ้ริหาร
ทั้งสองท่านไดไ้ปใหก้ารต่อสู้คดีกบัดีเอสไอแลว้  แต่ไม่สามารถเปิดเผยได ้เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียรูปคดี ซ่ึงขณะน้ี คดีอยูใ่น
ขั้นการสอบสวนของ ดีเอสไอ 

 
 ผูถื้อหุ้น  ขอให้ประธานฯ เพ่ิมหัวขอ้วาระในการประชุมสามญัประจาํปีในคร้ังถดัไป ให้มีหัวขอ้เก่ียวกบั วาระท่ี
ประธานจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เพ่ือไม่ใหป้นกบัวาระช้ีแจงผลการดาํเนินงาน 
 
 ประธานฯ รับทราบขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ และจะนาํไปพิจารณา 
 
 หลงัจากนั้น ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ช้ีแจงผลประกอบการของบริษทัฯ  
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กล่าวรายงานจุดเด่นของกลุ่มธุรกิจหลกัสามกลุ่ม โดยสรุปไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจขนส่ง มีการขายเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองท่ีเก่าและมีความสามารถในการทาํกาํไรตํ่าออกไป 15 ลาํ 

และรับมอบเรือใหม่ 3 ลาํ ในปีท่ีผา่นมา เรือ ทอร์ เน็กซัส ถูกโจรสลดัโซมาเลียจบัเรียกค่าไถ่ และบริษทัฯ สามารถนาํเรือ
และลกูเรือกลบัมาไดอ้ยา่งปลอดภยั  กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองไดโ้อนยา้ยเรือสัญชาติไทยไปยงับริษทั โทรีเซน 
ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี  ส่วนบริษทั ปิโตรลิฟท ์ซ่ึงเป็นบริษทัเรือบรรทุกนํ้ามนัไดซ้ื้อเรือบรรทุกนํ้ามนัเพ่ิมอีก 1 ลาํ 

 
กลุ่มธุรกิจพลงังานนั้น บริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั (“AOD”) สามารถระดมทุนได ้180 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสโล ประเทศนอร์เวย ์ซ่ึงมีบริษทั Seadrill เขา้ถือหุ้นใน AOD ใน
สัดส่วนร้อยละ 33.75 ของทุนชาํระแลว้ของ AOD  ทั้งน้ี AOD ไดส้ั่งต่อเรือขดุเจาะชนิด Jack-up จาํนวน 3 ลาํ และมีกาํหนด
รับมอบเรือในปี พ.ศ. 2556   กลุ่มธุรกิจพลงังาน มีเหมืองถ่านหินท่ีฟิลิปปินส์ท่ีเร่ิมใหผ้ลผลิตเชิงการคา้ และยงัมีเหมืองถ่าน
หินแห่งใหม่  Qing Mei ในประเทศอินโดนีเซีย 

 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน ดาํเนินการโดย บริษทั ยนิูค ไมน่ิง 

เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) หรือ UMS ในปีท่ีผา่นมานั้น โรงงานของ UMS ท่ีสมุทรสาครถูกสั่งปิดจากเหตุการณ์ประทว้ง
เร่ืองภาวะมลพิษของถ่านหินและประสบวกิฤตนํ้าท่วม   นอกจากธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหินแลว้ บริษทัฯ ยงัตอ้งการพฒันาให้
เกิดธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรในเวยีดนาม ซ่ึงมีท่าเรือและคลงัสินคา้  

 
 ในส่วนของกลุ่มธุรกิจการลงทุน (holding) นั้น ไดมี้การจดัตั้งบริษทัส่วนกลาง เพ่ือให้บริการแก่ทุกบริษทัใน

เครือ เช่น เทคโนโลย ีสารสนเทศ จดัซ้ือ เพ่ือลดความซํ้ าซอ้น  และมีการระดมทุนเงินกูจ้าํนวน 1,200 ลา้นบาทจากธนาคาร
พาณิชย ์เพ่ือจ่ายคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา สัดส่วนของรายไดร้วมมีแนวโนม้ท่ีจะมาจากกลุ่มธุรกิจพลงังานและโครงสร้างพ้ืนฐาน

มากข้ึน ซ่ึงในขณะท่ีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจขนส่งลดลงร้อยละ 41 เทียบปีต่อปี แต่รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจพลงังานและกลุ่ม
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โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 59 และร้อยละ 34 เทียบปีต่อปี ตามลาํดบั ซึงสะทอ้นใหเ้ป็นประสิทธิภาพของแผนกลยทุธ์
การกระจายธุรกิจ 

 
 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 7 จากรอบปีบญัชี 2553 โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มธุรกิจขนส่งอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

ร้อยละ 48 เทียบปีต่อปี   Baconco อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ 2 เทียบปีต่อปี ในขณะท่ีกาํไรขั้นตน้ของเมอร์เมดและ 
UMS เพ่ิมข้ึนร้อยละ 95 และร้อยละ 19 เทียบปีต่อปี ตามลาํดบั 

 
กาํไรจากการดาํเนินงานปกติ  (ไม่รวมรายการพิเศษ) ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) 

สูงข้ึนจากรอบปีบญัชี 2553 ร้อยละ 1.3 อยูท่ี่ 2,544 ลา้นบาท ทั้งน้ี EBITDA จากธุรกิจเดินเรือลดลง แต่ EBITDA จากสาย
ธุรกิจอ่ืนในกลุ่มขยายตวั (กลุ่มพลงังาน EBITDA ขยายตวัร้อยละ 244 เทียบปีต่อปี) และช่วยพยงุ EBITDA ในภาพรวมไว้
ได ้ทั้งน้ีธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจเดียวท่ีไม่สามารถสร้างกาํไรปกติ ก่อนหกัดอกเบ้ีย และภาษี EBIT ได ้กล่าวคือ ติดลบร้อยละ 
25 ส่วนธุรกิจหลกัตวัอ่ืนๆ ต่างมี EBIT ท่ีปรับตวัสูงข้ึนจากปีก่อน  

 
ในดา้นส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ ท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ไม่ถึงร้อยละ 50 มีส่วนแบ่งกาํไรให้

บริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.5 อยูท่ี่ 110 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2554 
 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กล่าวถึงสาเหตุท่ีกาํไรสุทธิปรับตวัลดลงในรอบปีบญัชี 2554 วา่มีเหตุผลหลกัจากการ

บนัทึกสาํรองการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 554 ลา้นบาท เน่ืองจากเรือขดุเจาะ MTR-1 ไม่ไดง้านหน่ึงปีเตม็ และมีสินทรัพย์
ระหวา่งการก่อสร้างท่ียงัอยูก่บัผูรั้บเหมาช่วง ซ่ึงประสบปัญหาทางการเงิน ถา้หากไม่มีการบนัทึกสาํรองการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยจ์าํนวน 554 ลา้นบาทน้ี บริษทัฯ จะมีกาํไรสุทธิใกลเ้คียงกบัรอบปีบญัชี 2553  

 
สาํหรับแนวโนม้ธุรกิจในปี 2555-2556 นั้น ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กล่าววา่ ในกลุ่มธุรกิจขนส่งนั้น ปริมาณ

กองเรือโลกซ่ึงสูงกวา่ความตอ้งการขนส่ง ยงัคงกดดนัค่าระวางเรือต่อไป  แต่บริษทัฯ กย็งัมีสัญญาบริการระยะยาวของ 
Petrolift ท่ีสามารถสร้างฐานรายไดแ้ละกาํไรท่ีแขง็แกร่ง   ธุรกิจพลงังานนั้น ความตอ้งการใชบ้ริการวศิวกรรมใตท้ะเล
ปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลก เรือขดุเจาะแบบ jack-up สมรรถนะสูงท่ีใหบ้ริการในตลาดอยูใ่นปัจจุบนั มีอตัราการใชป้ระโยชน์สูง
ถึงร้อยละ 98 อยา่งต่อเน่ือง และแนวโนม้ราคาถ่านหินยงัคงมีเสถียรภาพดีในอีก 2-3  ปีขา้งหนา้  สาํหรับธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐานนั้น ความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจผลิตปุ๋ยตํ่าลงเพราะตน้ทุนสูงข้ึน ทาํใหบ้ริษทัฯ สร้างธุรกิจโลจิสติกส์ 
อยา่งครบวงจรท่ีเวยีดนาม เพ่ือใหมี้ปริมาณการขนถ่านสินคา้ผา่นท่าเรือ Baria Serece เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในส่วนของงบ
ดุล ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ คือ กาํไรจากการดาํเนินงานปกติ หรือ Normalised EBITDA  ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากรอบปีบญัชี 2553 
ร้อยละ 1.3  สินทรัพยร์วมในรอบปีบญัชี 2554 คือ 48,130 ลา้นบาท ไม่แตกต่างมากนกัจากรอบปีบญัชี 2553 ท่ีมีสินทรัพย์
รวมจาํนวน 48,873 ลา้นบาท  อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในรอบปีบญัชี 2554 คือ 0.56 เท่า เทียบกบั 0.55 เท่า
ในรอบปีบญัชี 2553 ซ่ึงถือวา่ยงัตํ่าอยู ่

 

หลงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าวรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชี 2554 
เสร็จส้ินแลว้  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบั
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ดว้ย ดงันั้น เพ่ือไม่ใหเ้ป็น
การเสียเวลา หากผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบดุล
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และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ผูถื้อหุน้สามารถซกัถามไดใ้นวาระน้ี และเม่ือถึงวาระ
ท่ี 3 ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติในเร่ืองงบการเงินต่อไป 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
ผูถื้อหุน้ไดถ้ามคาํถามเก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน และแนวโนม้ทางธุรกิจสรุปไดด้งัน้ี 

    
1. ขอทราบขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของบริษทัฯ  
2. ขอทราบวา่ ในบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั หรือ AOD นั้น เมอร์เมดมีอาํนาจในการบริหารหรือไม่ 

และเหตุใด AOD จึงไม่ใชสิ้ทธิในการสั่งต่อเรือขดุเจาะ jack-up ลาํท่ี 4 (คาํถามเป็นภาษาองักฤษ) 
3. การท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนในเมอร์เมดนั้น พบวา่ เมอร์เมดมีผลขาดทุน ทาํใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ลดลง

ไปดว้ย  ขอทราบวา่ บริษทัฯจะสามารถทาํใหเ้มอร์เมดมีผลประกอบการดีข้ึนไดห้รือไม่  ถา้ไม่สามารถทาํให้
ดีข้ึน กข็อใหพิ้จารณาหยดุการลงทุนในเมอร์เมด เพ่ือหยดุผลขาดทุน 

4. ในส่วนของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง บริษทัฯ มีแผนท่ีจะพฒันากองเรือและขยายรายไดห้รือไม่  
5. ในภาวะท่ีค่าระวางตกตํ่า บริษทัฯ มีแผนท่ีจะซ้ือเรือหรือไม่  
6. จากผลประกอบการท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่มัน่ใจ จึงขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการทาํ 

projection ในระยะเวลา 3-5 ปี เพ่ือดูแนวโนม้วา่ ผลประกอบการของบริษทัฯ จะเป็นไปในทิศทางใด 
7. ขอทราบแผนงานและแนวทางของธุรกิจถ่านหิน 
8. เหตุใดธุรกิจ UMS จึงเติบโตชา้ในช่วงสองสามปีน้ี 
 

 ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  นายเดวดิ ลอร์เรนซ์ เอเมส ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ง นายวชิาย ช่ืนสุขสวสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจโครงสร้าง
ขั้นพ้ืนฐาน  และนายจอห์น เครน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์  ไดร่้วมกนัตอบผูถื้อหุน้สรุปไดด้งัน้ี 
 
 ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ซ่ึงเมอร์เมดดาํเนินการอยูน่ั้น เมอร์เมดมีเรือท่ีทนัสมยัและค่อนขา้งใหม่ โดยมีอายเุฉล่ีย
ประมาณ 8 ปี และมีประสิทธิภาพในการทาํงานไดห้ลากหลาย ทาํใหก้องเรือของเมอร์เมดสามารถไปทาํงานไดท้ัว่โลก ซ่ึง ณ 
เวลาน้ี เรือท่ีใหม่และใหญ่ท่ีสุดของเมอร์เมดทาํงานอยูใ่นทวปีแอฟริกา และยงัมีงานในแถบทวปีอ่ืนๆ อีก ดงันั้น แมว้า่ตลาด
งานในเอเชียจะซบเซา แต่เมอร์เมดกส็ามารถหางานชดเชยจากภมิูภาคอ่ืนๆ ได ้  ซ่ึงบริษทัฯ กจ็ะหางานตามท่ีต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
โดยจะไม่จาํกดัอยูใ่นเฉพาะแถบภมิูภาคเอเชีย 
 
 AOD เป็นบริษทัท่ีเมอร์เมด และ Seadrill ถือหุน้ในสัดส่วนเท่าๆ กนั ในอตัราส่วนร้อยละ 33.75 โดย Seadrill เป็น
บริษทัท่ีเป็นเจา้ของเรือขดุเจาะ 60 ลาํ ในขณะท่ีเมอร์เมดมีเรือขดุเจาะเพียงสองลาํ Seadrill มีความเช่ียวชาญในดา้นเทคนิค
เรือขดุเจาะ ดงันั้น AOD จึงเซ็นสัญญาให ้ Seadrill บริหารดา้นงานเทคนิคของเรือขดุเจาะ และในส่วนของการปล่อยเช่าเรือ 
หรือ commercial นั้นจะเป็นการบริหารร่วมกนัระหวา่งเมอร์เมดกบั Seadrill    
 
 คณะกรรมการของ AOD ประกอบดว้ย กรรมการท่ีแต่งตั้งจากเมอร์เมด 1 คน และจาก Seadrill 1 คน และท่ีเหลือ
เป็นกรรมการอิสระจาํนวนหน่ึง   
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 ในการไม่ใชสิ้ทธิสั่งต่อเรือขดุเจาะลาํท่ี 4 นั้น เน่ืองจากคิดวา่จะเป็นการเพ่ิมความเส่ียงเกินไปใหบ้ริษทัฯ เพราะใน
ปีท่ีผา่นมาตลาดการเงินมีความผนัผวน ทาํใหเ้ราคาํนึงวา่ ถา้สั่งต่อเรือขดุเจาะแลว้จะสามารถระดมทุนพอท่ีจะรับมอบเรือขดุ
เจาะลาํท่ี 4 ไดห้รือไม่ บริษทัฯ จึงหนัมาดูแลเร่ืองการหาเงินกูใ้หก้บัเรือขดุเจาะทั้งสามลาํและการหาลกูคา้ 
 
 เมอร์เมดมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา มีเพียงปีเดียวท่ีเมอร์เมดขาดทุน การท่ีเมอร์เมดขาดทุนในปีน้ี 
เพราะมีการตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องเรือ 1 ลาํ ซ่ึงหากไม่มีการตั้งสาํรองการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์วัน้ี เมอร์เมด
จะมีกาํไรในปีน้ี  ซ่ึง ณ ขณะน้ี สภาพตลาดเรือบริการนอกชายฝ่ังไดป้รับตวัดีข้ึนแลว้   
 
 ในเร่ืองธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้น บริษทัฯ มีแผนขยายกองเรือเป็น 26 ลาํภายในปี พ.ศ. 2558  สาํหรับ
ราคาเรือในเวลาน้ี ยงัไม่คุม้ท่ีจะลงทุนซ้ือในตอนน้ี ซ่ึงในการซ้ือเรือมาเพ่ิม บริษทัยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจเดินเรือจะตอ้งเพ่ิม
ทุน ดงันั้น เราจึงตอ้งเกบ็เงินสดไวส่้วนหน่ึงดว้ย เพ่ือเตรียมพร้อมในการขยายกองเรือ  บริษทัฯ ไดส้าํรวจราคาเรือมือสองใน
ตลาดอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือหาจงัหวะเวลาท่ีจะเขา้ซ้ือเม่ือมีโอกาส  สาํหรับกองเรือท่ีมีอยู ่บริษทัฯ กพ็ยายามบริหารกองเรือให้
มีประสิทธิภาพโดยการบริหารตน้ทุนการบรรทุกต่อตนัใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด  
 
 บริษทัฯ มองธุรกิจถ่านหินแบบครบวงจร โดยมีการลงทุนเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์และท่ีอินโดนีเซีย และใน
ประเทศไทยลงทุนผา่น UMS และในธุรกิจขนส่งเรากมี็เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีขนส่งถ่านหินดว้ย ถา้เหมืองถ่านหิน
ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียสามารถผลิตถ่านหินไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ บริษทัฯ อาจกลายเป็นผูใ้ชถ่้านหินในอนาคต ส่วน
สาเหตุท่ี UMS เติบโตไม่เร็วเท่ากบับริษทัอ่ืน เพราะวา่ UMS ดาํเนินธุรกิจนาํเขา้ถ่านหิน และมาคดัขนาด เพ่ือจาํหน่ายให้
โรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ และโรงซีเมนต ์ ในขณะท่ีบริษทัอ่ืนจะไม่มีการคดัขนาดถ่านหินและทาํการขายตรง ดงันั้น
ในอนาคต UMS อาจจะทาํการขายตรงดว้ย โดยเฉพาะถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูง           
    
 ส่วนขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ท่ีจะใหท้าํ projection นั้น คณะกรรมการขอรับไวพิ้จารณา 
  

นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้มีคาํถามเก่ียวกบัตวัเลขในงบการเงินสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ในงบดุล หมวดเงินลงทุนในบริษทัร่วม พบวา่ บริษทัฯ ลงทุนในบริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั หรือ 

AOD ในสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 33.8 ขอทราบวา่ รายการน้ีมีหลกัเกณฑพิ์จารณาในการลงทุนอยา่งไร มี
การทาํการวเิคราะห์สถานะของบริษทั (due diligence)  หรือไม่ และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียงแลว้หรือยงั เพราะในปี 2554 AOD มีผลขาดทุน 117.252 ลา้น
บาท และ TTA รับผลขาดทุน 41.773 ลา้นบาท 

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเขียนวา่ บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง นาํสินคา้คงเหลือไปเป็นหลกัประกนัเงินกูจ้าก
ธนาคารจาํนวน 1,028 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายการของปี 2554 แต่ไม่พบรายการน้ีในปี 2553 ขอทราบวา่ เป็น
ของบริษทัใด  

3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทัฯ เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูย้มืท่ี
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด และ UMS ซ่ึงเป็นผูกู้ไ้ม่สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดในสัญญาเงินกูด้งักล่าว ซ่ึงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผูส้อบบญัชีเขียนวา่ จะไม่ส่งผลกระทบ
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กบังบการเงินบริษทั นั้น ผูถื้อหุน้ขอทราบวา่ คือ เป็นเงินจาํนวนเท่าใด และเหตุใดในการคํ้าประกนั เราจึงไม่
ตอ้งรับภาระ 

4.  ในหมายเหตุงบการเงินขอ้ 35.4 หน้ีสินท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน อนัเกิดจากการคํ้าประกนัโดยกลุ่มบริษทัแก่
สถาบนัการเงินเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือและการซ้ือวตัถุดิบ ซ่ึงมีตวัเลข 76.3 ลา้นบาท และตวัเลข 106.1 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ นั้น ผูถื้อหุน้ขอทราบวา่ คืออะไร 

5.  ตน้ทุนทางการเงินในรอบปีบญัชี 2554 คิดเป็นเงิน 733 ลา้นบาท อยากทราบวา่ ตน้ทุนทางการเงินในปีหนา้
จะเป็นเท่าไร  

 
 นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ไดต้อบคาํถามดงักล่าวสรุป

ไดด้งัน้ี 
1. AOD เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเรือขดุเจาะชนิด jack-up ท่ีจะ

สั่งต่อใหม่ ซ่ึง ณ เวลานั้น เมอร์เมดถือหุน้ร้อยละ 100 ใน AOD จึงไม่ตอ้งทาํ due diligence  และ
คณะกรรมการเมอร์เมด เป็นผูอ้นุมติัรายการน้ี 

2. รายการสินคา้คงหลือท่ีไปคํ้าประกนัเงินกู ้ คือ ถ่านหินของ UMS สาเหตุท่ีใชถ่้านหินเป็นหลกัประกนั 
เน่ืองจาก ความตอ้งการถ่านหินขนาดเลก็ชะลอตวัในช่วงตน้ปี 2553 เพ่ือการบริหารตน้ทุนทางการเงิน UMS 
จึงทาํการ refinance เพ่ือใหมี้ภาระดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่ และมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงหากมีการขายสินคา้คงเหลือ
ออกไปได ้UMS กจ็ะนาํเงินมาคืนธนาคารใหม้ากกวา่การคืนรายงวดท่ีกาํหนดไว ้  

3. ธุรกิจเมอร์เมดไดรั้บผลกระทบจากสภาพตลาดธุรกิจนอกชายฝ่ังท่ีซบเซาในปลายปี 2552-2553 ในขณะท่ีมี
ภาระหน้ีสินจากการสั่งต่อเรือใหม่ ทาํให ้ EBITDA ลดลง และกระทบต่อภาระผกูพนัทางการเงิน (financial 
covenants) ในดา้น net debt to EBITDA ซ่ึง ณ ปลายปี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผย financial breachไวแ้ลว้
ในงบการเงิน จากศกัยภาพทางธุรกิจของเมอร์เมดในการทาํกาํไรในอนาคตและคุณสมบติัของเรือเมอร์เมด 
ทาํใหธ้นาคารยอมผอ่นปรนเง่ือนไขของ financial covenants   ทาํใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินวา่ จะไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบริษทัฯ  

4. หน้ีสินท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงมีตวัเลข 76.3 ลา้นบาท และตวัเลข 106.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คือ พนัธ
สัญญากบัอู่ต่อเรือโดยเป็นการคํ้าประกนัของเมอร์เมดท่ีคํ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ย เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วสิเซส จาํกดั   

5. ตน้ทุนทางการเงินในปี 2554 เป็นตน้ทุนเตม็ปี ในปี 2555 บริษทัฯ เขา้ทาํสัญญา swap อตัราดอกเบ้ียแลว้ 
ดงันั้น ตน้ทุนทางการเงินในปี 2555 จึงน่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2554  แต่ทั้งน้ี ข้ึนกบัสภาวะการลงทุนในอนาคต   

 
ผูถื้อหุน้ (ชาวต่างชาติ) ไดก้ล่าวถึง ความพยายามของผูบ้ริหารในการบริหารบริษทัฯ ในเวลาท่ีตลาดค่าระวางเรือ

ตกตํ่า ดว้ยการหนัไปลงทุนในธุรกิจพลงังาน เช่น ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของเมอร์เมด และขายทรัพยสิ์นท่ีเก่าและทาํกาํไร
ไดต้ ํ่าออกไป  ซ่ึงหากเทียบกบับริษทัเดินเรืออ่ืนๆ ในตลาดนานาชาติ กถื็อวา่ ผลประกอบการและราคาหุน้ของบริษทัฯ สูง
กวา่บริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 
หลงัจากท่ีไดมี้การซกัถามและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ประธานฯ สรุปวา่ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบบญัชี 2554 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุน  สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่  30กนัยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี  30 กนัยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
เน่ืองจากผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้ซกัถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบ

ดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ไปแลว้ ในวาระท่ี 2  ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติังบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี  30 กนัยายน พ.ศ. 2554 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
133,397,717 2,569,966 155,292,664 291,260,347 
98.1098% 1.8901% - 100.00% 

 
หมายเหตุ   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 37 ราย นบัจาํนวนหุ้น
ไดร้วม 2,590,693 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 1,360 ราย นบัจาํนวน
หุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 291,260,347 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 41.1382  ของจาํนวนหุ้น 708,004,413  หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ 
 
วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
ผูด้าํเนินการประชุมแถลงวา่ มาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชน”)   และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 กาํหนดวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว 
เม่ือเห็นวา่บริษทัฯ มีกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล สาํหรับรอบปีบญัชี 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 708,004,413 หุน้ เม่ือ
วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คิดเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจ่ายทั้งส้ิน 354,002,206.50 บาท   
 

ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัฯ 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 
ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงต่อท่ี

ประชุมเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554  
 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 น้ี บริษทัฯ 

มีกาํไรสุทธิประจาํปี เท่ากบั 139,473,366 บาท และบริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งบริษทัฯ ยงัไดจ้ดัสรรทุนสาํรอง
ตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 43 คณะกรรมการ
บริษทัฯ จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ในอตัราหุน้
ละ 1 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระท่ี 4  คงเหลือ
เงินปันผลท่ีจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีก ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  ซ่ึงหากดูจากผลประกอบการในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาสอง
ปีจะเห็นวา่ บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลสูงมาก   เหตุผล คือ 1) ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ เร่ิมคงท่ี  2) 
ธุรกิจเมอร์เมด มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 3) บริษทัฯมีเงินสดและเงินกูส้าํรองไวพ้อสมควร  ทาํให้บริษทัฯ มีความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลได ้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน      ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 8 
กมุภาพนัธ์ 2555 โดยจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2555  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 ผูถื้อหุน้แสดงความยนิดีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสูง แต่ใหข้อ้สังเกตวา่ การ
จ่ายเงินปันผลควรสอดคลอ้งกบัการจดัการกาํไร ในปีน้ี บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลมาก แต่ในปี 2551 และ 2552 ซ่ึงบริษทัฯ มี
กาํไรมากกวา่น้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ปีน้ีมาก ดงันั้น วธีิการคิดและนโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงไม่
ค่อยสอดคลอ้งกนั    

 ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมน้ีท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินสดสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ และเม่ือรวมกบัเงินปันผล
ระหวา่งกาลท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานใหท้ราบในวาระก่อน คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ใน
อตัราหุน้ละ 1 บาทสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554   

 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ  ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
และกาํหนดใหว้นัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2554 
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 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้สาํหรับรอบปี
บัญชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นอกเหนือจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาทต่อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
288,370,527 2,805,400 86,420 291,262,347 
99.0365% 0.9634% - 100.00% 

 
หมายเหตุ   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 2,000 หุน้ รวมเป็น
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,361 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 291,262,347 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 41.1384 ของจาํนวนหุน้  708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุด  30กนัยายน พ.ศ255 .5 และกาํหนดค่าตรวจสอบ

บัญชี 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 6  ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ี
ประชุมวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ กรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา
แลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมน้ีพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
3. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบ

การเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 (ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555) เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 
3,240,000 บาท สาํหรับค่าสอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ประจาํปี 
2555 

อตัราค่าสอบบญัชีท่ีเสนอนั้นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.53 เม่ือเทียบกบัของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีจาํนวนบริษทั
ในกลุ่มเพ่ิมข้ึน 

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) ใหก้บัสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นเงิน 

1,467,843 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
บตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 3445 นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 3430 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 
30 กนัยายน พ.ศ. 2555 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 ซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 
3,240,000 บาท เป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ประจาํปี 2555
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

286,324,327 618,576 4,350,144 291,293,047 
99.7844% 0.2155% - 100.00% 

 
หมายเหตุ   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 2 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้
รวม 30,700 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,363 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้
รวมทั้งส้ิน 291,293,047 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 41.1428 ของจาํนวนหุน้  708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

    ก่อนเขา้สู่วาระการประชุมต่อไป ซ่ึงจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ    
ประธานฯ ไดข้อให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั
การเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 9  

 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีหุน้สามญัจาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) ท่ี

สาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) การเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) ดงักล่าวเป็นเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดเ้คยอนุมติัไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และ
บริษทัฯ ไดข้อยนืยนัมติน้ีจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มาโดยตลอด โดยคร้ังล่าสุดท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 
1/2554 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 กไ็ดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบ
ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private 
Placement) ตามประกาศ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  
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อน่ึง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 บริษทัฯ จะตอ้งเสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั อยา่งไรกต็าม ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 
50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) ใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) แต่อยา่งใด  ซ่ึงในขณะน้ี คณะกรรมการยงัไม่
มีแผนงานในการลงทุน หรือการจดัสรรใหก้บัผูใ้ด เหตุผลท่ีบริษทัฯ จะขอสาํรองหุน้สามญัไวเ้พ่ือเพ่ิมความยดืหยุน่ในการ
ลงทุน ถา้มีโครงการการลงทุนท่ีน่าสนใจในอนาคต และตอ้งการระดมทุน กจ็ะทาํไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงการขอสาํรองหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนน้ีเป็นหลกัการเดียวกนักบัการขอเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไดอ้อกประกาศไวใ้นปี 2554 โดยตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น การขอสาํรองหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจาํกดัมี
เพดานไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั แต่บริษทัฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซ่ึงตํ่ากวา่
เกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดไว ้

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นกล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 
1.  การขอเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการไปจดัสรรใหแ้ก่บุคคล

ท่ีเห็นสมควร โดยยงัไม่ทราบโครงการ ราคาหุน้ท่ีจะเสนอขาย และแผนงานในการจดัสรรนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่
สมควร  คณะกรรมการควรจะนาํเร่ืองมาใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเม่ือมีแผนการลงทุนท่ีแน่นอนแลว้ 

2. การออกหุน้เพ่ิมทุนโดยเฉพาะเจาะจงนั้น หากจะขายในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กค็วรจะขายใหผู้ถื้อหุน้
เดิมก่อน เพ่ือความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ของบริษทัฯ มานาน และลงทุนกบับริษทัฯ ดว้ยความเช่ือถือ
ในบริษทัฯ 

3. การให้อาํนาจกบักรรมการในการจดัสรรหุ้นให้กบับุคคลในวงจาํกดั จะเป็นการให้อาํนาจมากเกินไป ซ่ึง
อาจจะมีผลเสียแก่ผูถื้อหุน้โดยรวมในอนาคต 

4. ผูถื้อหุน้ขอให้บนัทึกในรายงานการประชุมวา่ มีผูถื้อหุ้นหลายรายไม่เห็นดว้ยกบัการจดัสรรหุ้นให้กบับุคคล
ในวงจาํกดั  

  
ผูถื้อหุน้ขอใหถ้อนวาระท่ี 7 ถึงวาระท่ี 9 ออกไป  ทั้งน้ี นายกิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบ

เคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั ช้ีแจงวา่ หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยกบัการออกหุน้เพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนสามารถ
ลงคะแนนเสียงใม่เห็นดว้ยในวาระท่ี 8 และวาระท่ี 9  แต่ในวาระท่ี 7 สามารถลงคะแนนเสียงลดทุนบริษทัฯ ได ้เพราะวาระ
ท่ี 7 เป็นการพิจารณาลดทุนจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) 

 
ผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัการนบัคะแนนในแต่ละวาระ โดยสังเกตเห็นวา่ ในปีน้ี วาระต่างๆ ท่ีไดพิ้จารณาผา่นไป

แลว้ บริษทัฯ ไม่ไดน้าํคะแนนเสียงท่ีงดออกเสียงมาใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ ซ่ึงบริษทัฯ ควรจะช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ตั้งแต่ก่อนเร่ิมการประชุม ถา้หากจะมีการเปล่ียนวธีิการในการนบัคะแนน 

 
ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงวา่ ในปีน้ีบริษทัฯ ไม่ไดน้าํคะแนนงดออกเสียงมาใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ เฉพาะวาระ

ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นพ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั
และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทฯ 

 
ประธานฯ  ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 7 น้ี 

 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 833,004,413 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามญัจาํนวน 833,004,413 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และบริษทัฯ มีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย
จาํนวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุ้นท่ีสาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 
(private placement) ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 50,000,000 หุ้น และหุ้นท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 75,000,000 หุ้น ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั คณะกรรมการ
จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออก 
จาํหน่ายท่ีสาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement)  จาํนวน 50,000,000 หุน้  จากทุนจดทะเบียน
เดิมจํานวน 833,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
783,004,413 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมน้ีรวมทั้งหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงั

มิไดน้าํออกจาํหน่ายท่ีสาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement)  จาํนวน 50,000,000 หุน้  จากทุน
จดทะเบียนเดิมจาํนวน 833,004,413 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
783,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี  

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 783,004,413 บาท (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 783,004,413 หุน้  (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
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 หุน้สามญั 783,004,413 หุน้  (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี - หุน้ ( - ) 

 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
281,287,647 9,176,710 828,690 291,293,047 
96.5651% 3.1503% 0.2844% 100.00% 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

ของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 8  
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ  อีกจาํนวน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 50,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน  783,004, 413   บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน   833,004,413  บาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 
833,004,413  หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ   1  บาท รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดมี้การนาํเสนอต่อท่ีประชุมในตอนตน้วาระท่ี  7   นอกจากน้ี  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 833,004,413 บาท (แปดร้อยสามสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 833,004,413 หุน้  (แปดร้อยสามสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 833,004,413 หุน้  (แปดร้อยสามสิบสามลา้น ส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี - หุน้ ( - ) 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและ มีมติไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และไม่อนุมติัใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  4 ของบริษทัฯ เพ่ือสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงเห็นดว้ยนอ้ยกวา่  3 ใน 
4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
83,571,813 202,919,304 4,801,930 291,293,047 
28.6899% 69.6615% 1.6484% 100.00% 

 
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัใหม่ 

 
เน่ืองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 8 ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงไม่มีการจดัสรรหุน้สามญั

ใหม่ตามวาระท่ี 9 น้ี 
 

วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตัใิห้บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมด
และบริษัทย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP 
Scheme) 

  
ประธานฯ ขอให้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงต่อท่ี

ประชุมเก่ียวกบั ESOP Scheme ของเมอร์เมด  
 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ช้ีแจงวา่  บริษทั  เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,000,000 (ส่ีลา้นหน่วย) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน รวมถึง
พนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ของเมอร์เมดและบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด  เป็นจาํนวนไม่เกิน 50 รายภายใตโ้ครงการ
เสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังาน  (ESOP Scheme) เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวมีความตั้งใจในการทาํงาน และมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์รและมีส่วนร่วมในความสาํเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษา
และจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบัเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว    การออก ESOP น้ีเป็นโครงการมาตรฐานทัว่ไปท่ีบริษทัต่าง ๆ 
ในวงการธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังใหก้บักรรมการและพนกังาน ซ่ึงจะอา้งอิงกบัผลประกอบการและผลงานของพนกังานแต่
ละคน  

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 10 น้ี 
 
 ผูด้าํเนินการการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด คณะกรรมการบริษทัฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัใหเ้มอร์เมดซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของเมอร์เมดจาํนวน 4,000,000 หน่วย ใหแ้ก่
กรรมการและพนกังาน รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของเมอร์เมดและบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด เป็นจาํนวนไม่
เกิน 50 ราย ภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังาน  (ESOP Scheme) รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดง
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สิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานดงักล่าว ปรากฏตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
แลว้และขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมในตอนตน้วาระ  

 
ทั้งน้ี รายช่ือพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของเมอร์เมด และบริษทัยอ่ยของเมอร์เมด ท่ีจะไดรั้บจดัสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิและจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ประธานบริหารบริษทั เมอร์เมด  
มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  

ไม่เกิน 200,000 5 

นายอึง ชี เคียง กรรมการอิสระ�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายพิเชษฐ สิทธิอาํนวย กรรมการอิสระ�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเลสล่ี ยอร์จ เมอร์สเซ่ กรรมการอิสระ�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายโรเบิร์ต เอด๊เวร์ิด เบียร์ กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายจอห์น วลิเลาห์บ้ี เครน 3 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นางอรพร เลิศธุวานนท ์ กรรมการ และ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงินบริษทัเมอร์เมด ออฟชอร์  

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเจมส์ แมกกี นิโคล กรรมการบริษทัเมอร์เมด ดริลล่ิงค ์
(มาเลเซีย) จาํกดั และผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั

เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายฌอน วลิเล่ียม ไชน่า กรรมการบริษทัซีสเคป เซอร์เวยส์  
(ไทยแลนด)์ จาํกดั และกรรมการผูจ้ดัการ
บริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายปีเตอร์ ไรยคลัไมเยอร์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั พีที ซีสเคป  
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย 

ไม่เกิน 200,000 5 

นางสาวมากาเรตต้า เรทโน 
ซุนดารี 

ประธานกรรมการบริษทั พีที ซีสเคป 
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย 

ไม่เกิน 200,000 5 



- 21 - 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

นายพอล เบอร์เกอร์ ไวลล่ี์ กรรมการ บริษทั ซบัเทค จาํกดั และ 
กรรมการบริหาร บริษทั ซบัเทค การ์ตาร์ 
บริการดาํนํ้า และเดินเรือ แอลแอลซี 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายไมเคิล วตัเตอร์ส ผูอ้าํนวยการดา้นคุณภาพชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์

จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายแกรแฮม เอด็เวร์ิด คูเปอร์ ผูอ้าํนวยการดา้นการพาณิชย ์บริษทั    
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายบรูซ ลีโอนาร์ด  
ซอนเดอร์ส 

ผูอ้าํนวยการดา้นงานโครงการ บริษทั 
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นางสาวศิริวรรณ  
ชาํนาญณรงคศ์กัด์ิ 

ผูอ้าํนวยการดา้นการเงิน บริษทั เมอร์เมด 
มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายวลิเลียม แมคโดนลัด ์ ผูอ้าํนวยการดา้นการปฏิบติัการ บริษทั 
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายไคลฟ์ ออปเปอร์แมน ผูอ้าํนวยการดา้รการเดินเรือ บริษทั     
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายวนิเซนต ์เซียว ผูอ้าํนวยการดา้นกลยทุธ์และพฒันาองคก์ร
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

 
* จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสูงสุดซ่ึงกรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) จะ

ไดรั้บจดัสรร 
 
ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงต่อไปวา่ ในการจดัสรรหลกัทรัพยภ์ายใต ้ ESOP Scheme ของเมอร์เมดน้ี กฎหมาย

หลกัทรัพยไ์ทยไม่หา้มการจดัสรรหลกัทรัพยภ์ายใต ้ESOP ใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั แต่กฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์หา้ม
ไม่ใหจ้ดัสรรหลกัทรัพยภ์ายใต ้ ESOP ใหแ้ก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันั้น แมใ้นหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีจะระบุวา่
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ คือ ม.ล .จนัทรจุฑา จนัทรทตั และนาย John Crane จะมีสิทธิไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพย์
ภายใต ้ESOP ของเมอร์เมดกต็าม แต่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ เมอร์เมดจะไม่จดัสรรหลกัทรัพยต์าม 
ESOP Scheme ใหแ้ก่ ม.ล .จนัทรจุฑา จนัทรทตั และนาย John Crane ตลอดจนกรรมการและผูบ้ริหารท่านอ่ืน ๆ ของ  
บริษทัฯ แต่อยา่งใด  

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ผูถื้อหุน้ถามวา่ เมอร์เมดจาํเป็นตอ้งออกโครงการ ESOP ทุกปีหรือไม่ และขอทราบเหตุผลและความจาํเป็นในการ
ท่ีเมอร์เมดตอ้งออก ESOP  
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ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ช้ีแจงวา่ บริษทัท่ีทาํธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังเกือบทั้งหมดมีโครงการ ESOP  แต่ใน    แต่
ละบริษทัอาจจะมีเง่ือนไขของโครงการแตกต่างกนั  แมว้า่เมอร์เมดจะขอออกโครงการ ESOP ทุกปี แต่ในเร่ืองการจดัสรร 
ESOP ให้แก่กรรมการและพนกังานนั้น บางปีเมอร์เมดอาจไม่จดัสรร ESOP เลย หากผลประกอบการและผลงานของ
พนกังานไม่ถึงเกณฑท่ี์เมอร์เมดกาํหนดไว ้ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เมอร์เมดออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 4,000,000 หน่วย ใหก้รรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของ
เมอร์เมดและบริษทัยอ่ยของเมอร์เมดภายใตโ้ครงการ ESOP Scheme ตามท่ีเสนอ โดยประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ี
ตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง โดยผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมในคร้ังน้ีมี
สิทธิคดัคา้นการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติไม่อนุมติัใหบ้ริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) ออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หน่วย (ส่ีลา้นหน่วย) ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ) ของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพย์
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) โดยมีคะแนนเสียงเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมคดัคา้นการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
114,775,192 167,080,211 9,437,644 291,293,047 
39.4019% 57.3581% 3.2399% 100.00% 

 
วาระที ่11 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 

 
ประธานฯ ขอให ้  นายกิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั แถลง

รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
นายกิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ 
 
ในปีน้ีกรรมการท่ีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มีจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
(1)  นายอศัวนิ คงสิริ  
(2) ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม 
(3) ศาสตราจารยพิ์เศษ อธึก อศัวานนัท ์ 
(4) ดร. ศิริ การเจริญดี 

 
ดร .ศิริ การเจริญดี ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ิงจะไดรั้บแจ้งเพ่ิมเติมจากศาสตราจารยพิ์เศษ  อธึก  อศัวานันท์ และจาก
ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษมวา่ท่านไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึงดว้ยเช่นกนั 
 

ส่วนคุณนริศ เชยกล่ิน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนดร. ศิริ การ
เจริญดีกไ็ดแ้จง้มายงัคณะกรรมการบริษทัฯ วา่ไม่ประสงคจ์ะรับการเสนอช่ือเป็นกรรมการในคร้ังน้ี 
 

ในวนัน้ี บริษัทฯ ได้รับหนังสือลาออกของกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม และนายศักด์ิ             
เอ้ือชูเกียรติดว้ยเช่นกนั 
 

ดงันั้น ในการประชุมในวนัน้ี จะมีตาํแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง 6 ตาํแหน่งโดยเป็นกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ 4 ท่าน และจากกรรมการท่ีลาออกอีก 2 ท่าน   
  
 คณะกรรมการบริษทัฯ โดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
เลือกตั้ง  นายอศัวิน  คงสิริ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงันั้น จะยงัมีตาํแหน่งกรรมการ
ท่ีวา่งอยู ่และไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งอีก 5 ตาํแหน่ง  และขอใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีว่างลง  โดยบุคคลท่ีจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการท่ีลาออก 2 ท่าน จะมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีลาออก นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลือประมาณ 1 ปี  
ส่วนนายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเหลือประมาณ 2 ปี 
 
 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ผูถื้อหุ้น ไดเ้สนอรายช่ือบุคคล 5 ท่านเพ่ือให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และแทนกรรมการท่ีลาออกดงัน้ี 

(1)  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ     
(2)  Mr. Chia Wan Huat Joseph 
(3)  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
(4) Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari  (แทนกรรมการท่ีลาออก คือ นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม) 
(5) นายสันติ บางออ้  (แทนกรรมการท่ีลาออก คือ นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ) 
 
ผูถื้อหุน้ไดข้อใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการกล่าวแนะนาํตวัและแสดงวสิัยทศัน์ ซ่ึงนายเฉลิมชยั มหา

กิจศิริ  Mr. Chia Wan Huat Joseph และ Mr. Glen Lau (ตวัแทนของ Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari) ไดก้ล่าว
ประวติัโดยยอ่ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ โดย นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เคยเป็นกรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษทั 
ไทยน๊อคซ์  จาํกดั (มหาชน) และไดเ้คยสร้างผลงานใหผู้ถื้อหุน้ไดก้าํไรจากการเจรจาการขายหุน้บริษทั ไทยน๊อคซ์ จาํกดั 
(มหาชน) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ขอเสนอตวัเขา้เป็นหน่ึงในคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือมากาํหนดแนวทางและนโยบาย
ของบริษทัฯ โดยเช่ือวา่ บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรไดใ้นอนาคต และตอ้งการท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

Mr. Chia Wan Huat Joseph แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ตนเองมีประสบการณ์ดา้นการเงิน เคยทาํงานในบริษทั 
Advance Finance Public Company Limited ในประเทศสิงคโปร์ มีประสบการณ์ในการจดัหาเงินทุนสาํหรับโครงการขนาด
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ใหญ่ โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหมืองถ่านหินและทองแดง ปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่ง Senior Executive Vice President ของ P.M. 
Group Company Limited โดยมีหนา้ท่ีดูแลการเงิน และโครงการต่างๆ ของบริษทั P.M. Group Company Limited. 

 
Mr. Glen Lau เป็นตวัแทนของ   Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ไดก้ล่าวประวติัยอ่ของ Mr. Ghanim 

Saad M Alsaad Al-kuwari ดงัน้ี   Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari เป็นประธานของ Qatar Project Management Co., 
Ltd. และเป็นกรรมการผูจ้ดัการของ Qatari Diar Real Estate Investment Company มีประสบการณ์ดา้นอสังหาริมทรัพย ์ดา้น
นํ้ามนั เหมืองถ่านหิน และธุรกิจเดินเรือ    Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari  ลงทุนใน TTA ผา่นบริษทั Fulton 
Capital Management Ltd.  

 
ในหอ้งประชุมมีผูถื้อหุน้บางรายเห็นวา่ การเลือกตั้งบุคคลแทนกรรมการท่ีลาออกควรเสนอในวาระอ่ืน เพราะ

วาระน้ีเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
 
นายกิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดป้รึกษาหารือกนัแลว้ เห็นวา่ วาระน้ีเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ ดงันั้น ผูถื้อหุน้จึงสามารถเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแทนกรรมการท่ีลาออกได ้

 
  (ในระหวา่งการแสดงความคิดเห็นของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระเดินออกจากหอ้งประชุม และประธานฯ มอบหมายให ้ดร. พิชิต นิธิวาสิน รองประธาน
กรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม)  

 
ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้

วธีิการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
ประธานในท่ีประชุมขอใหน้ายกิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี 

จาํกดั ช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระน้ี 
 
นายกิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ 

วาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน และ
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนในวาระน้ีทุกใบจากผูถื้อหุน้พร้อมกนัใน
คราวเดียว ไม่วา่จะเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   

 
ประธานในท่ีประชุมขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการตามท่ีเสนอ 
(ระหวา่งรอผลการนบัคะแนนในวาระท่ี 11 ดร. พิชิต นิธิวาสิน ไดเ้รียนเชิญประธานกรรมการกลบัเขา้หอ้ง

ประชุม)  



- 25 - 

 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  
(1) นายอศัวนิ คงสิริ ไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย    

231,349,943  คะแนน 
(2) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนน

เสียงเห็นดว้ย 179,215,105 คะแนน     
(3) Mr. Chia Wan Huat Joseph ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ดว้ย

คะแนนเสียงเห็นดว้ย 175,032,324 คะแนน 
(4) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนน

เสียงเห็นดว้ย 140,833,505 คะแนน   
(5) Mr. Ghanim Saad M Alsaad Al-kuwari ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเแทนกรรมการท่ีลาออก ดว้ยคะแนน

เสียงเห็นดว้ย 173,995,784 คะแนน  
(6) นายสันติ บางออ้ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเแทนกรรมการท่ีลาออก ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 172,952,245 

คะแนน   
 
วาระที ่12  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการเพิม่ 1 ท่าน 

 
ประธานฯ ขอให ้นายกิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั ช้ีแจง

รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี    
 
นายกิติพงศ์ อุรพีพฒันพงศ์  ไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทัฯ  ไดข้ยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจ

พลงังานและโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความเห็นวา่  บริษทัฯ  สมควรมีกรรมการท่ีมีความรู้และความ
เช่ียวชาญในดา้นธุรกิจพลงังานเพ่ิมเติม  ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทัฯ  โดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้  นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
เพ่ิมเติม 1 ท่าน  เน่ืองจากเป็นผูท่ี้อยูใ่นวงการธุรกิจพลงังานมายาวนาน  และเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์  และมีประสบการณ์ในการ
ดูแลองคก์รขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมูลค่าตามราคาตลาดสูง  อีกทั้งยงัมี
บริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหลายบริษทัมาก่อน   จึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีความ
เขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอยา่งดี 
 

รายละเอียดประวติัโดยสรุปของนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
อยา่งไรกดี็ ในวนัน้ี ประธานกรรมการ ไดรั้บแจง้จากนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ วา่ ไม่ประสงคจ์ะไดรั้บการเสนอ

ช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  แต่ถา้หากผูถื้อหุ้นยงัคงยืนยนัเสนอให้ท่านเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ท่านก็
ยนิดีท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี 
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ยืนยนัเสนอช่ือนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ เข้ารับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
 
ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นว่า หากมีวาระการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ควรเขียนไวใ้นหนังสือเชิญประชุมเก่ียวกบั

จาํนวนของกรรมการบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั เพ่ือท่ีผูถื้อหุน้จะไดท้ราบวา่ การเลือกตั้งกรรมการท่ีจะเขา้มาเพ่ิมนั้น 
จะทาํใหเ้กินจาํนวนกรรมการตามขอ้บงัคบัหรือไม่ 

 
นายกิติพงศ ์อุรพีพฒันพงศ ์ ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา่ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหบ้ริษทัฯ มีคณะกรรมการ

ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน การเสนอเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมในคร้ังน้ีจึงสามารถทาํได ้
 
ผูถื้อหุ้นกล่าวชมเชย คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีสามารถเชิญ นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

ได ้ซ่ึงความเช่ียวชาญดา้นพลงังานของนายประเสณิฐ บุญสัมพนัธ์ น่าจะทาํให้ธุรกิจพลงังานของบริษทัฯ มีอนาคตท่ีดี  
สาํหรับวาระท่ี 8-10 การท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไม่เห็นดว้ย กเ็ป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี ทั้งน้ี กรรมการอิสระของบริษทัฯ ควรจะช่วยมี
บทบาทในการพิจารณาวาระท่ีจะก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ เช่น การเสนอวาระการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้
บุคคลในวงจาํกดั โดยยงัไม่กาํหนดราคา หรือมีแผนการลงทุนท่ีชดัเจน  และขอให้กาํลงัใจ คณะกรรมการของบริษทัฯ ใน
การปรับเปล่ียนบริษทัฯ ให้สามารถเผชิญภาวะเศรษฐกิจท่ีกาํลงัตกตํ่า ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวิสัยทศัน์และความตั้งใจจริงของ
คณะกรรมการ  

 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเพ่ิมตามท่ีเสนอ 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

เพ่ิม 1 ท่าน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
288,633,011 2,201,996 458,040 291,293,047 
99.2428% 0.7571% - 100.00% 

วาระที ่13 พจิารณารับทราบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย และพจิารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 13 น้ี   ผูด้าํเนินการประชุมแจง้
ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะแบ่งเป็นสองวาระย่อย คือ วาระท่ี 13.1 รับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย และ13.2 พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

วาระที ่13.1  รับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
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ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบวา่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยของบริษทัฯ สําหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 จะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดอ้นุมติัไว ้รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

  
 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน (ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2554 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554  

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่รับทราบ 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร) 
ก) กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน   

จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 
430,000 บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพิ่มเติมเขา้มาใหม่ 
จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท 
กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุม
เป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง ประธาน
กรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 
54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของ
กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 
 

ข) กรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติจะไดรั้บเบ้ียเดินทาง
เม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพื่อเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ย
ดงัน้ี 
- จากเอเชียมายงัประเทศไทย:                       

500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
- จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปีอ่ืนๆ 

มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร) 
ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่เปล่ียนแปลง 

2) กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเบ้ียประชุม 
48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการ
ตรวจสอบคนอ่ืนๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ 
จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 40,000 
บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 
ไม่เปล่ียนแปลง 

3) กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
 

3) กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริหารความเส่ียง 
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบัน (ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2554 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554  

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จะเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่รับทราบ 

 
ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะ
ไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 
เท่าของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาคน
อ่ืนๆ) กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาคน
อ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 
30,000 บาทต่อคร้ัง 

 
ประธานกรรมการการลงทุน และประธานกรรมการ 
บริหารความเส่ียง จะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 บาทต่อ
คร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการการลงทุน และ
กรรมการบริหารความเส่ียงคนอ่ืนๆ) กรรมการการ
ลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงคนอ่ืนๆ จะ
ไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาท
ต่อคร้ัง 

 
ไม่เปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
ไม่เปล่ียนแปลง  และเพิ่ม   
ประธานกรรมการการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุม 18,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของ
กรรมการการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 
 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรรมการบริหาร) 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดไ้ม่ไดรั้บค่าตอบแทน
รายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปอ่ืนๆ  

4) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรรมการบริหาร) 
ไม่เปล่ียนแปลง 

5) จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงิน
รางวลัประจาํปี (โบนสั) เพื่อวางแนวทางในการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อ
หุน้ *(parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะไดรั้บเงินรางวลั
ประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50  ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

5) ไม่เปล่ียนแปลง 

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
          ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 

 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเรียนเร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดงักล่าวให้ท่ีประชุม
ไดรั้บทราบ ผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ท่ีผา่นมา หรือผูถื้อหุน้ใหม่ของ  บริษทั
ฯ จะไดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 

2555 ซ่ึงจะยงัคงอตัราเดิม ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไดอ้นุมติัไว ้
 
                วาระที ่13.2  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการซ่ึงเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมเติมอีกชุดหน่ึง  ดงันั้น  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงไดท้าํ
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลกิจการ  ซ่ึงจะเป็นเบ้ียประชุม  เท่ากนักบัเบ้ียประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเป็นคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการลงทุน  กล่าวคือ  ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ  จะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000  บาทต่อคร้ัง  ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืน ๆ  ท่ีจะไดรั้บเบ้ีย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม  15,000 บาทต่อคร้ัง  โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปีปฏิทิน  พ .ศ. 2555 เป็นตน้ไปจนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีขอ้ซกัถามใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการตามท่ีเสนอ 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่  2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
280,537,001 131,576 10,624,470 291,293,047 
96.3074% 0.0451% 3.6473% 100.00% 
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 ผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 18.30 
น. 

 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 
 (นายอศัวนิ คงสิริ) 

ประธานกรรมการ 
 

 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(น.ส. มณัฑนี สุรกาญจน์กลุ) 
เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 
 


