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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 

ของ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที่ 1/2554 (คร้ังใหม) 

 

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองเดอะอโนมา  
แกรนด โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

กรรมการที่เขารวมประชุม :  1. นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ 
2. ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการใหญและประธาน

เจาหนาที่บริหาร 
3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ   
                                                                ตรวจสอบ 
4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 
5. นายสตีเฟน ฟอรดแฮม กรรมการ/กรรมการสรรหา  
                                                               และกําหนดคาตอบแทน 
6. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
7. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
8. นางโจอี้ ฮอรน กรรมการ  
9. นายปเตอร สโตคส กรรมการอิสระ 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม : 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ
เอส จํากัด 

   
ผูบริหารที่เขาประชุม : 1. นางฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมบัญชีและ

การเงิน 
2. นายสถาพร อมรวรพักตร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท 

เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
3. นางชารเมน อุทารธรรม นักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ 
4. นายปยะ ตันธนพิพัฒน นักลงทุนสัมพันธของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง 

เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) 



 

 - 2 -

ผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ :  1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ธนาธิป แอนด 
พารทเนอร จํากัด 

                                           2.     น.ส. มัณฑนี สุรกาญจนกุล            เลขานุการบริษัทฯ     

กิจการเบื้องตน :  

 นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม และเลขานุการบริษัทฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
มีกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 9 คน เขารวมประชุม และมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 770 
ราย นับจํานวนหุนไดรวม 156,669,100 หุน คิดเปนรอยละ 22.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนของ
บริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 708,004,413 (เจ็ดรอยแปดลานสี่พันสี่รอยสบิสามหุน) และเนื่องจากเปนการนัดประชุมใหม ตาม
มาตรา 103 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 35 จึงไมจําตองมี
องคประชุม  

หลังจากเลขานุการบริษัทฯ ไดแจงจํานวนผูถือหุนและรอยละของผูถือหุนที่มาประชุมแลว ประธานกรรมการได
กลาวเปดประชุมอยางเปนทางการ และไดขอมอบหมายให นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่
ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด พารทเนอร จํากัด เปนผูทําหนาที่ช้ีแจงขอกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมและอานรายละเอียด
แตละวาระการประชุมตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานฯ  

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค ไดกลาวแนะนําช่ือกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่มารวมประชุม รวมทั้งแจง
ใหผูถือหุนทราบวามีตัวแทนผูสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ
การลงคะแนนพรอมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบ ดังนี้ 

1. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะที่ไดรับมอบฉันทะที่ประสงคจะออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมจะไดรับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขารวมประชุม  

2 การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามกอนจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ตองการซักถามหรือแสดงความเห็น ใหยกมือขึ้นและแจงช่ือและนามสกุล และในกรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะให
แจงช่ือผูถือหุนที่รับมอบฉันทะมาใหที่ประชุมทราบดวยทุกครั้ง  

3. ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนนที่ไดรับแจก
จากเจาหนาที่กอนการเขารวมประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
เทานั้น ยกเวนวาระที่ 5 ซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกคนไมวา
จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ทั้งนี้เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาระหวางที่รอการนับคะแนนเสียงจะใหพิจารณาวาระ
ถัดไป  

4. ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน  
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5. ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ (ยกเวนกรณีผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ ตอง
ออกเสียงลงคะแนนดวยจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของแตละคนวา อนุมัติ ไมอนุมัติ หรือ งดออกเสียง เทานั้น  

6. คัสโตเดียนที่ไดรับแตงตั้งโดยผูลงทุนในตางประเทศสามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบงการออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระได กลาวคือ สามารถแบงจํานวนคะแนนเสียงที่อนุมัติ จํานวนคะแนนเสียงที่ไมอนุมัติ 
และจํานวนคะแนนเสียงที่งดออกเสียง  

7. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงดังกลาวนั้นหักออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ใน
กรณีที่ไมมีผูใดแสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมัติเปนเอกฉันท 

8. สําหรับผูถือหุนที่มารับฟงการประชุมผูถือหุนในหองประชุมเล็ก ทางบริษัทฯ ไดจัดเจาหนาที่ไวเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเก็บบัตรลงคะแนน และรับใบคําถามจากหองประชุมเล็กมายังหองประชุมใหญ 

ภายหลังการแจงวิธีการออกเสียงแลว นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค ที่ปรึกษากฎหมาย ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
ซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ (ผูถือหุน) สอบถามวา การประชุมครั้งนี้จะใหเรียกวา การประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ  ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) ใชหรือไม เพราะในกฎหมายมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ไมมีคําวา ครั้งใหม  มีแตใชคําวา การนัดประชุมใหม หรือการประชุมครั้งหลัง   

ที่ปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา เนื่องจากครั้งที่แลว บริษัทฯ ไดมีการเรียกประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 แตไมครบองคประชุม บริษัทฯ จึงมีการนัดประชุมใหม ซึ่งการที่บริษัทฯ ใชคําวา การประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) เพื่อมิใหผูถือหุนสับสน  

หลังจากที่   ที่ปรึกษากฎหมาย ไดช้ีแจงผูถือหุนแลว ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2553 

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 
29 มกราคม พ.ศ. 2553 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผู ถือหุนของบริษัทฯ               
ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 
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เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
156,084,590 2,500 6,452,120 162,539,210 

96.03% 0.00% 3.97% 100.00% 

หมายเหต ุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จํานวน 55 ราย นับจํานวนหุน
ไดรวม 5,870,110 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 825 ราย นับจํานวนหุน
ไดรวมทั้งสิ้น 162,539,210 หุน คิดเปนรอยละ 22.96 ของจํานวนหุน 708,004,413 หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บริษัทฯ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2553 และรับรองรายงานประจําป 

 ประธานฯ ขอให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูช้ีแจงผล
ประกอบการของบริษัทฯ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กลาวรายงานวา ในภาพรวมในปที่ผานมา รายไดรวมลดลงรอยละ 
10.35 เมื่อเทียบกับปกอน สาเหตุหลัก มาจากรายไดของกลุมธุรกิจเดินเรือลดลง เพราะมีการปลดระวางเรือ ทําใหจํานวนวัน
เดินเรือลดลง รายไดกอนหักดอกเบี้ย/ภาษีและคาเสื่อมราคา (EBITDA) ลดลงจากปกอนรอยละ 14.02 สาเหตุหลักมาจากการ
ขาดทุนของเมอรเมด และทําใหรายไดของกลุมบริษัทฯ ลดลงดวย ดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นรอยละ 64.66 เมื่อเทียบกับปกอน 
สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีการเบิกเงินกูเพิ่มขึ้น เพื่อจายในการลงทุนและการซื้อเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และเรือ
วิศวกรรมโยธาใตน้ํา  กําไรสุทธิลดลงรอยละ 56.41 เมื่อเทียบกับปกอน อยางไรก็ตามงบดุลยังแข็งแกรงโดยในรอบปบัญชี 
2553 สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.42 เปน 31,532.14 ลานบาท 
 

ในสวนธุรกิจหลักแตละกลุมธุรกิจนั้น เริ่มจากกลุมธุรกิจขนสง ซึ่งมีธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองเปนธุรกิจ
หลักในกลุมนี้ โดยมีจํานวนวันเดินเรือลดลง อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ปดธุรกิจเดินเรือประจําเสนทางซึ่งเปนเสนทาง
ที่ไมทํากําไร ทําใหเรือของบริษัทฯ สามารถวิ่งไปรับขนสงสินคาในเสนทางอื่นไดมากขึ้น เชน ในแถบมหาสมทุร
แอตแลนติก และมหาสมุทรแปซิฟค แทนที่จะอยูในเฉพาะแถบเอเชียและตะวันออกกลางเปนหลัก ทําใหกําไรไม
เปลี่ยนแปลงมากเมื่อเทียบกับปกอน โดยในรอบปบัญชี 2553 มีกําไร 1,021.32 ลานบาท ซึ่งเปนกําไรหลักๆ จากการขายเรือ
จํานวน 11 ลํา คิดเปนเงิน 495.17 ลานบาท และจากกําไรของ Petrolift Inc. จํานวน 51.86 ลานบาท อัตราคาระวางเรือใน
รอบปบัญชี 2553 เทากับ 12,619 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน เทียบกับ 11,217 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวันในปกอน  

 
เมอรเมดขาดทุนสุทธิ 339.49 ลานบาท และขาดทุนสุทธิ 193.98 ลานบาท เมื่อรวมในงบการเงินรวมของ TTA ใน

รอบปบัญชี 2553 อัตราการใชประโยชนจากเรือของเมอรเมด สวนที่เปนเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ํา คิดเปนรอยละ 39.54 เมื่อ
เทียบกับรอยละ 52.64 ในปกอน  อัตราการใชประโยชนของเรือขุดเจาะของเมอรเมดก็ลดลงดวยเชนกัน คือ รอยละ 56.71 
ในรอบปบัญชี 2553 เมื่อเทียบกับรอยละ 94.93 ในปกอน แตคาใชจายถาวรยังคงมีอยูทําใหเมอรเมดขาดทุน 
 
 ในสวนธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน บริษัท บาคองโค จํากัด สรางกําไรให TTA 211.71 ลานบาท สวน UMS มี
สวนแบงกําไรสุทธิให TTA จํานวน 79.14 ลานบาท โดยบริษัท บาคองโค จํากัด มีปริมาณยอดขายปุย 151,973 เมตริกตัน 
และ UMS ขายถานหินในประเทศไทย จํานวน 1.17 ลานเมตริกตัน 
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 โครงสรางทางการเงินของ TTA ยังคงแข็งแกรง โดยวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 TTA มีเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ประมาณ 8,458 ลานบาท และมีวงเงินสินเชื่อ 677.97 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
 
 ในดานการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจนั้น บริษัทฯ พยายามสรางความสมดุลทางธุรกิจ โดยในรอบปบัญชี 2553 
รายไดจากกลุมธุรกิจขนสงคิดเปนรอยละ 54 ของรายไดจากการดําเนินงานรวม เทียบกับรอยละ 70 ในรอบปบัญชี 2552 
รายไดของกลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 26 ในรอบปบัญชี 2553 เทียบกับรอยละ 3 ในรอบปบัญชี 
2552 
 
 สําหรับในไตรมาสที่ 1 ของรอบปบัญชี 2554 ความสมดุลทางธุรกิจยังคงดําเนินตอไป แมวาเมอรเมดจะยังคง
ขาดทุน แตในไตรมาสตอๆ ไปนาจะดีขึ้น ในสวนของ UMS กําไรในปนี้นาจะดีกวาปที่แลว  
 
 ในดานกลยุทธทางธุรกิจ ใน 3 ปขางหนา TTA จะไปเนนธุรกิจ commodities และธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐาน
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ก) ธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองจะไมสามารถสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนไดดีเหมือนในป 
2548-2551 ในป พ.ศ. 2553 จํานวนเรือที่เขามาในกองเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองขยายตัวรอยละ 18 ในขณะที่อุปสงค
ขยายตัวเพียงรอยละ 6 จึงเกิดความไมสมดุล และทําใหกดดันคาระวางเรือ และคงจะใชเวลาอยางนอย 2-3 ป กวาจะเขาสู
ภาวะปกติ ข) เมอรเมดมีผลประกอบการที่ไมนาพอใจ บริษัทฯ ไดดําเนินการเปลี่ยนผูบริหารและวางมาตรการเพื่อจะ
ปรับปรุงเมอรเมด โดยบริษัทฯ คาดวา หลังเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เปนตนไป ธุรกิจของเมอรเมดนาจะกระเตื้องขึ้น โดยดู
จากจํานวนสัญญาที่จะใชเรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําที่คาดวาจะจะเพิ่มมากขึ้นตามภาวะราคาน้ํามันที่พุงสูงขึ้น อนึ่ง จะเห็นได
วา ธุรกิจที่ TTA ซื้อมามีสภาพแตกตางกัน บางบริษัท เราซื้อมากอนที่จะเริ่มธุรกิจ เชน เมอรตัน บางบริษัทอยูในชวงการ
ปรับปรุงหรือตองการการปรับธุรกิจ เชน บริษัท บาคองโค จํากัด และ UMS และบริษัทที่มีความพรอมและมีธุรกิจอยูตัว
แลว เชน Petrolift Inc. และ Baria Serece โดยสาเหตุที่การลงทุนในหลายแบบนี้ เพื่อสรางผลตอบแทนที่มากขึ้นใหแก        
ผูถือหุน   
 
  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร แสดงอัตราคาระวางบอลติคกับราคาหุนของ TTA จะเห็นวา 
ราคาหุนของบริษัทฯ มีความสัมพันธกับดัชนีคาระวางบอลติค ดังนั้นหากยังคงความสัมพันธนี้ตอไปในขณะที่ดัชนีคาระวาง
บอลติคมีแนวโนมที่ไมสดใสก็จะทําใหราคาหุนของ TTA ไมสดใสไปดวย ดังนั้น บริษัทฯ จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะลงทุน
ในธุรกิจอื่นเพื่อลดบทบาทของธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และสรางผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นในกลุมบริษัทฯ ให
มากขึ้นและเพื่อใหผลตอบแทนกับผูลงทุนที่ดีขึ้น ซึ่งจะไดทําใหราคาหุนของ TTA ดีขึ้นไปดวย  
 
 ในดานแนวโนมตางๆ นั้น ขณะนี้ราคาน้ํามันสูงขึ้น ซึ่งจะทําใหความตองการใชเรือบริการนอกชายฝงมีแนวโนมดี
ขึ้น และในดานถานหิน มีความตองการใชถานหินในทวีปเอเชียมากขึ้น ซึ่งจะทําใหราคาถานหินปรับตัวสูงขึ้น   
 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

 
    พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ (ผูถือหุน) ขอตําหนิเรื่องการประชุมคราวกอนที่ไมมีการประสานงานกับผูถือหุน
รายใหญทําใหองคประชุมไมครบ และทําใหผูถือหุนเสียเวลาเดินทางมาประชุม  
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 ในเรื่องผลการดําเนินงาน การขาดทุนของเมอรเมดทําใหเกิดผลกระทบตอ TTA ดังนั้นขอใหบริษัทฯ รีบ
ดําเนินการแกไข หากจําเปนตองสละทิ้งไปก็อาจจะตองดําเนินการ เนื่องจากเมอรเมดไมใชธุรกิจหลักของ TTA ดวย และ
ขอถามวา การเปลี่ยนแปลงผูบริหารของเมอรเมดนั้น จะทําใหผลการดําเนินงานของเมอรเมดดีขึ้นหรือไม อยากทราบ
ขอสรุปในการแกไขเมอรเมด 
 
 น.ส. ประกายดาว เขมะจันตรี (ผูถือหุน) ใหความเห็นวา จากรายงานประจําปจะเห็นไดวา ธุรกิจเมอรเมดมีความ
เสี่ยงมาก โดยมีขอหนึ่งระบุไววา ลูกคาที่มีศักยภาพในธุรกิจนี้มีจํานวนจํากัดโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเรือขุดเจาะ และแมวา
กรรมการทราบวามีความเสี่ยงและทั้งยังมีผลขาดทุน เหตุใดจึงรับมอบเรือเขามาใหม 4 ลํา  และอัตราการใชประโยชนจาก
เรืออยูในระดับต่ํา แปลวา กําลังการใชเรือยังเหลืออยู จึงไมควรรับมอบเรือใหมเขามาอีก 
 
   นายทองอินทร แสงงาม รับมอบฉันทะจาก น.ส. ศุลีพร อรัญญิก และ นางสุวรีย นนทพันธ (ผูถือหุน) ขอใหช้ีแจง
วา การประชุมครั้งนี้ครบองคประชุมหรือไม  จากรายงานประจาํปหนา 4 จุดเดนทางการเงินของบริษัทฯ แสดงใหเห็นวา 
กําไรตอหุนลดลงตามลําดับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ขอถามวา ป 2554 จะเปนอยางไร เพราะเมอรเมดยังคงขาดทุนตอไป 
และขอเสนอวา อะไรที่ทําใหเกิดความเสี่ยงทางธุรกิจขอใหหยุดดําเนินการ เพื่อประโยชนตอผูถือหุน ในดานเงินปนผลเมื่อ
เทียบกับปที่แลวลดลงครึ่งหนึ่งขอใหพิจารณาดวย อีกทั้งราคาหุนของ TTA ก็ไมกระเตื้องขึ้น แมวาดัชนีในตลาดหลักทรัพย
ปรับตัวสูงขึ้นไปมากแลว  
 
 ประธานฯ ขอใหคุณธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค ที่ปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงเกี่ยวกับองคประชุมในครั้งนี้ 
 
 ที่ปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา บริษัทฯ ไดพยายามติดตอผูถือหุนตางๆ ใหมาประชุมแลว แตบริษัทฯ ไมสามารถบังคับ
ผูถือหุนใหมาประชุมหรือมอบฉันทะ และตามกฎหมายมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จํากัด การเรียก
ประชุมครั้งใหมไมจําตองครบองคประชุม ดังนั้น การประชุมในวันนี้จึงสามารถดําเนินการได 
 
  กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงเกี่ยวกับราคาหุนดังนี้  ราคาหุนของ TTA สัมพันธกับ
ดัชนีอัตราคาระวางบอลติค ในชวงป พ.ศ. 2551 ราคาหุนของ TTA สูงขึ้นมากเนื่องจากดัชนีอัตราคาระวางบอลติคขึ้นไปสู
จุดสูงสุด แตหลังจากนั้นมามีการสั่งตอเรือใหมมาก และเริ่มสงมอบเรือต้ังแตป พ.ศ. 2552 เปนตนไป ดังนั้นแมวาดัชนีตลาด
หลักทรัพยจะสูงขึ้น แตดัชนีอัตราคาระวางบอลติคยังไมกระเตื้องขึ้น ทําใหราคาหุนของ TTA ยังอยูในระดับต่ํา 
 
 ในสวนของเมอรเมดนั้น เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง จึงตองใชเวลาในการที่จะใหผลตอบแทนกลับมา แตในอดีต
เมอรเมดไมเคยขาดทุน เพิ่งมาเริ่มขาดทุนในป พ.ศ. 2553  และการที่เมอรเมดรับมอบเรือเขามาใหม 4 ลํา เนื่องจากในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมอรเมดระดมทุนเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งแรก (IPO) เพื่อนําหลักทรัพย
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร เพื่อนําเงินมาขยายกิจการ และเมื่อไดเงินมา ก็นํามาลงทุนในการสั่งตอเรือใหม 
ซึ่งใชเวลาการสั่งตอเรือใหมประมาณ 2-3 ป เนื่องจาก ขณะนั้นมีความตองการใชเรือบริการนอกชายฝง แตปรากฎวาในชวง
ป พ.ศ. 2553 ความตองการใชเรือบริการนอกชายฝงชะลอตัวลง แตในปนี้คาดวาจะกลับมาดีขึ้นอีก   บริษัทฯ ทราบดีวา 
สินทรัพยของเมอรเมดใชเงินจํานวนมาก คือ เรือวิศวกรรมโยธาใตน้ําที่มีระบบกําหนดตําแหนงโดยเครื่องยนต (dynamic 

position dive support vessel) 1 ลําใชเงินประมาณ 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เมอรเมดจึงจําเปนตองระดมทุน
ดวยตนเองจากตลาดหลักทรัพย ณ เวลานี้ เมอรเมดก็ใชกลยุทธเดิมในการขยายธุรกิจโดยการตั้งบริษัทรวม เพื่อจะระดมทุน
ในตลาดหลักทรัพยในประเทศนอรเวย  ในปนี้ บริษัทฯ จะเนนในเรื่องตลาดของเมอรเมด โดยจะเพิ่มตลาดในตางประเทศ
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ใหมากขึ้น นอกเหนือจากในทวีปเอเชีย ซึ่งจะทําโดยการหาพันธมิตรในแตละภูมิภาค ซึ่งเปนเหตุผลที่ทําใหเมอรเมดตองเขา
ไปซื้อบริษัทเล็กๆ เพื่อหาพันธมิตร เชน ในตะวันออกกลาง โดยคาดวาจะทําใหอัตราการใชประโยชนจากเรือของเมอรเมด
สูงขึ้น  
 
 การที่มองวา เมอรเมดไมใชธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอช้ีแจงวา แมวาธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง
จะเปนธุรกิจเดิมของบริษัทฯ แตก็ไมไดหมายความวา เราจะตองมีธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว ซึ่งการกระจายความเสี่ยงทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ก็เพื่อที่จะไมพ่ึงพากําไรจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 
 
      นายวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน) แสดงความเห็นวา ยังไมเห็นความชัดเจนของแนวทางการดําเนินงานในปนี้วา
จะจัดกลุมธุรกิจในแตละกลุมใหมีผลตอบแทนประมาณรอยละเทาไร และแตละกลุมธุรกิจจะมีวิธีการในการควบคุมในเรื่อง
คาใชจายอยางไร เพื่อใหผลการดําเนินงานในปนี้จะไดไมตกต่ําเหมือนปที่ผานมา ในเรื่องของเมอรเมด การที่บอกวาจะไป
บุกเบิกตลาดตางประเทศมากขึ้นนั้น มีความกังวลวาจะทําใหเกิดคาใชจายมากขึ้นหรือไม ในเรื่องราคาหุน ไมนาจะตกต่ําได
ถึงเพียงนี้ และคณะกรรมการจะสามารถพิจารณาเงินปนผลใหเพิ่มขึ้นไดหรือไม  และขอใหช้ีแจงวา เปาหมายในปนี้จะเปน
อยางไร 
 
    กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร  ตอบประเด็นเรื่องการลดคาใชจายวา บริษทัฯ ไดดําเนินการ
อยู แตในกรณีธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองมีคาใชจายคอนขางคงที่ แตรายไดในกลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหง       เท
กองคอนขางต่ํา ทําใหดูวา ผลตอบแทนลดลง ในสวนของราคาหุนนั้น ในชวง 2-3 ปที่ผานมานี้ ราคาหุนของบริษัทฯ ตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชี และไมนาแปลกใจหากเทียบกับบริษัทเดินเรือขนาดใหญอื่นๆ ในยุโรป สาเหตุที่ราคาหุน TTA ตํ่ากวามูลคา
ตามบัญชี เนื่องจากชวงนี้ภาวะตลาดของเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองออนตัวและผลประกอบการของเมอรเมดขาดทุน  
 
 ดานเปาหมายของธุรกิจแตละกลุม เราไมไดแบงวา แตละกลุมจะมีผลตอบแทนเทาๆ กัน เพราะเม็ดเงินลงทุนของแต
ละกลุมธุรกิจไมเทากัน เชน กลุมธุรกิจโครงสรางขั้นพื้นฐานใชเงินลงทุนต่ํากวาธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และธุรกิจ
บริการนอกชายฝง ซึ่งประมาณรอยละ 62 หรือมากกวาของเงินลงทุนไปอยูที่กลุมธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองและ
ธุรกิจบริการนอกชายฝง ดังนั้นในสวนของการควบคุมคาใชจายของธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง เราพยายาม
ระมัดระวังคาใชจายอยูแลว แตเนื่องจากรายไดตํ่าทําใหผลประกอบการไมดีนัก  ในสวนของเมอรเมด กลยุทธคือ เปดตลาด
นอกประเทศใหมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันสูงขึ้นแลว เพื่อใหอัตราการใชประโยชนจากเรือสูงขึ้น 
 
 นายวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน) แสดงความเห็นวา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีจํานวนมากที่รายได
ไมตก แตกําไรเพิ่มขึ้น โดยเกิดจากควบคุมคาใชจายไดดี  ในสวนของบริษัทฯ รายไดลดลงเยอะ แตคาใชจายยังคงสูงอยู ซึ่ง
จะเปนอุปสรรคตอผลประกอบการของบริษัทฯ 
 
 ประธานฯ กลาววา ทางบริษัทฯ ไดพยายามที่จะควบคุมคาใชจายอยู แตคงตองใชเวลา 
    

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2553 และมีมติรับรองรายงานประจําป 2553 ดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
175,391,177 1,167,110 6,500,870 183,059,157 

95.81% 0.64% 3.55% 100.00% 

     หมายเหต ุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 65 ราย นับ
จํานวนหุนไดรวม 20,519,947 หุน รวมเปนผูถือหุนซึ่งไดเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 890 ราย 
นับจํานวนหุนไดรวมทั้งสิ้น 183,059,157 หุน คิดเปนรอยละ 25.86  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ  

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2553 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญช ี

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 
30 กันยายน พ.ศ. 2553 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว ดังปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

 
น.ส. ประกายดาว เขมะจันตรี (ผูถือหุน) สอบถามเกี่ยวกับเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทในเครือในรอบปบัญชี 

2553 เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 ลานบาท โดยขอทราบวา บริษัทฯ นําเงินสวนไหนมาใหกูและมีตนทุนทางการเงินของบริษัท
ฯ เทาไร คิดดอกเบี้ยเทาไร โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุไววาคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไมมีหลักประกัน 
ระยะเวลา 3 ป และใหกูเปนสกุลเงินอะไร และไดคํานึงถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม 

 
คุณฐิติมา รุงขวัญศิริโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุมบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา ในการซื้อเรือของบริษัทฯ 

บริษัทฯ  มีแหลงเงินทุนภายในและแหลงเงินกูจากตางประเทศ โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 40:60 และทั้งบริษัทฯ และ
เมอรเมดมีรายรับเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การกูเงินจะกูในสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยจะเปน 
natural hedge เนื่องจากรายรับและรายจายสวนใหญเปนสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา  

 
น.ส. ประกายดาว เขมะจันตรี (ผูถือหุน) สอบถามเพิ่มเติมวา ดังนั้น TTA ใหบริษัทยอยกูใชหรือไม การที่บอกวา 

เมอรเมดระดมทุนในตลาดสิงคโปรเพื่อการซื้อเรือ และเงินไมพอหรือเปลา จึงตองมากู TTA และในเรื่องอัตราดอกเบี้ย จะ
มีการเสียเปรียบบริษัทในเครือหรือไม เพราะ TTA ออกหุนกูในประเทศโดยมีอัตราดอกเบี้ยหุนกูตํ่า แตไปใหบรษิัทใน
เครือกูในอัตราคงที่ 

 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุมบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา ในสัญญาเงินกูระยะยาวที่เราไดรับวงเงินสินเชื่อเพื่อ

การซื้อเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองนั้น มีอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ํามาก จึงไมมีความเสี่ยง และในสวนการใหบริษัทใน
เครือกู เราจะไมใหเกิดการเสียเปรียบ กลาวคือ หากตนทุนทางการเงินของ TTA เปนเทาไร เราก็จะใหบริษัทในเครือจายใน
อัตราเทากัน  

 
น.ส. ประกายดาว เขมะจันตรี (ผูถือหุน) แสดงความเห็นเกี่ยวกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

จริงวาไมนาจะเกิดขึ้น หากรายรับและรายจายเปนสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา  
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ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลุมบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา เนื่องจาก TTA เปนบริษัทไทย บริษัทฯ จึงตองแปลง
คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินไทยในงบการเงิน ในเรื่องเงินใหกูจํานวน 5,000 ลานบาท บริษัทฯ ไมไดให
เมอรเมดกูเงิน 5,000 ลานบาทนี้ แตเปนการใหบริษัทยอยที่ดําเนินธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองที่บริษัทฯ ถือหุนรอย
ละ 100 เปนผูกู 

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ (ผูถือหุน) กลาววา ในงบกระแสเงินสดของงบการเงินภาษาไทย หนา 114 มีรายรับ

จากเงินลงทุนระยะสั้นนับวาเปนผลดี อยางไรก็ตาม เปนที่สังเกตวา จากขอมูลงบกระแสเงินสดในรอบปบัญชี 2553 ไมมี
เงินปนผลรับจากบริษัทยอยและบริษัทรวม คาใชจายยังคงสูงอยูซึ่งเขาใจวารวมคาใชจายจากรายไดของกรรมการดวย เมื่อ
รายรับของบริษัทฯลดต่ําลง แตคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายไดเหมือนเดิมจึงควรพิจารณา และขอทราบตัวเลขการลงทุน
ตางๆ และใหขอคิดเห็นวา บริษัทฯ ควรคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงดวย 

 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงใหทราบวา ในรอบปบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ มีการ

ลงทุนดังนี้  ลงทุนใน UMS ประมาณ 3,900 ลานบาท ลงทุนเพื่อการรับมอบเรือที่สั่งตอใหมจากญี่ปุนประมาณ  1,000 ลาน
บาท  เมอรเมดลงทุนประมาณ 4,800 ลานบาทในการรับเรือของเมอรเมด และบริษัทฯ ลงทุนใน Petrolift Inc. ประมาณ 900 
ลานบาท สวนสาเหตุที่กําไรของ TTA ลดลงเนื่องจากอัตราการใชประโยชนของเมอรเมดลดลง ดังนั้นเราจะตองให         
เมอรเมดมีความเปนสากลในการทําธุรกิจออกไปในตางประเทศมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการใชประโยชนของเรือ การลงทุน
ใน Petrolift Inc. และบริษัทอื่นๆ ก็ยังคงมีกําไรอยู ยกเวนแตเพียงเมอรเมด และเนื่องจากเมอรเมดไดรับมอบเรือเขามามาก 
ทําใหคาเสื่อมราคา และเงินกูเพิ่มขึ้น   

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน พ.ศ. 2553 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
171,973,477 1,209,210 9,876,470 183,059,157 

93.94% 0.66% 5.40% 100.00% 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และจัดสรรทุน
สํารองตามกฏหมาย 

 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปนเงินจํานวน 795,573,570 บาท 
(เจ็ดรอยเกาสิบหาลานหาแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบบาท) เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ไวครบจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมจําตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.26 บาทตอหุน 
และบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวัน
ดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 เปน
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วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

นายอภินันท ตันติวัฒนะ ผูรับมอบฉันทะของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ก้ิมฮะเชียง (ผูถือหุน) แสดงความเห็น
วา บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะปนผลใหผูถือหุนมากกวานี้ เพราะมีเงินสดประมาณ 8,458 ลานบาทตามงบ
การเงิน จึงเสนอใหจายเงินปนผล 1 บาท  

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ  (ผูถือหุน) สนับสนุนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1 บาท และไดอางถึง
ขอกําหนดในกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จํากัด มาตรา 115 วา การจายเงินปนผลนั้นผูถือหุนเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติการจายเงินปนผล  การเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.26 บาทนั้น นอยเกินไป เนื่องจาก บริษัทฯ ไดต้ังสํารอง
ตามกฎหมายครบถวนแลว ดังนั้น ขอเสนอใหจายเงินปนผลเปน 3 ตัวเลือก คือ หุนละ 0.26 บาท หุนละ 0.50 บาท และหุน
ละ 1 บาท และขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแทนตัวเลขเงินปนผลหุนละ 0.26 บาทที่คณะกรรมการเสนอมา 

 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา สาเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอเงินปนผลหุน
ละ 0.26 บาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวประมาณ 2,154 ลานบาทที่จะครบกําหนดชําระภายใน 1 ป และในหมาย
เหตุประกอบงบขอ 35.1 และ 35.2 บริษัทฯ มีพันธะการจายเงินจากสัญญากอสรางเรือเดินทะเล และเรือที่เชาเขามาเสริมกอง
เรือเกือบ 5,000 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองสํารองเงินสดไวสําหรับการสั่งตอเรือที่มีมาจากในอดีต  นอกจากนี้ จากการ
ที่เมอรเมดมีรายไดลดลง บริษัทฯ จึงตองสํารองเงินสดไว ในกรณีที่เมอรเมดอาจมีผลประกอบการไมเปนไปตามที่คาดไว  
ซึ่งหากในอนาคต หากพันธะตางๆ เหลานี้หมดไป บริษัทฯ ก็อาจจะมีโอกาสที่จะจายเงินปนผลไดมากขึ้น 

 ที่ปรึกษากฎหมาย ไดช้ีแจงในขอกฎหมายวา ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทฯไดเขียนไวชัดเจนแลววา 
ผูถือหุนเปนผูอนุมัติการจายเงินปนผล จึงสามารถพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติการจายเงินปนผลเปนจํานวนเงิน 0.26 
บาทตอหุน 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ (ผูถือหุน) เสนอใหพิจารณาเปนทางเลือก 3 ตัวเลข ตามที่เสนอไวขางตน และ
พิจารณาไปทีละตัวเลข  

นายประสทิธิ์ พิรัญเจริญ (ผูถือหุน)  เขาใจที่กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารไดช้ีแจง แต
ขอใหพิจารณาการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นซึ่งถือวาเปนเงินไมมากนัก หากไปดูธุรกิจคูแขง เชนบริษัท พรีเชียส         ชิปปง 
จํากัด (มหาชน) นั้น พรีเชียสไดจายเงินปนผลเกือบทุกไตรมาส และทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพมาก หาก TTA ทําได ก็จะทํา
ใหราคาหุนมีเสถียรภาพมากกวานี้ เกิดความมั่นคงและเปนผลดีตอผูลงทุน 

นายธนวัฒน ปนรอด (ผูถือหุน) แสดงความเห็นวา การจายเงินปนผลของรอบปบัญชีที่ผานมานี้ ไมนาจะเกี่ยวของ
กับพันธะการจายหนี้ในปบัญชีหนา ซึ่งเปนหนาที่ของบริษัทฯ ที่จะหาเงินจากการทําธุรกิจในปหนามาจาย ดังนั้นควร
พิจารณาการจายเงินปนผลในปนี้ใหมากขึ้น 

นายวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน)   แสดงความเห็นวา หนี้ที่ครบกําหนดชําระใน 1 ป นั้น โดยสวนใหญบริษัท
จะมีวิธีการแกปญหาโดยการออกหุนกู ซึ่งปจจุบันอัตราดอกเบี้ยก็ยังไมสูงมาก เพื่อใชชําระหนี้ที่มีใกลถึงกําหนดชําระ  
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นอกจากนี้บริษัทฯ มีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรอยูจํานวนมาก ดังนั้นการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น จึงไมนาจะเปน
ภาระกับบริษัทฯ มากนัก ในสวนของการลงคะแนนเสียงวาระนี้ ผูถือหุนรายยอย อาจเปนเพียงเสียงสวนนอย อยางไรก็ตาม 
ขอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวน 

นายภานุวัฒน บุญญะกิตติ ผูรับมอบฉันทะของนายปรีชา ต้ังสัมพันธ  (ผูถือหุน) มีความเห็นวา  ขอเสนอใหมีการ
จายเงินปนผลเพิ่มเติม ในอัตราเกินรอยละ 25 ของกําไรสุทธิประจําป โดยจะเปนหุนละ 0.50 บาท หรือหุนละ 1 บาท โดยใช
วิธีการลงคะแนนเปนวาระอื่นๆ โดยแบงเปน วาระ 15.1 และ 15.2 โดยวาระ 15.1 เสนอใหพิจารณาจายเงินปนผลในอัตรา
หุนละ 0.50 บาท หรือหุนละ 1 บาท และ วาระ 15.2 เสนอใหพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราตามวาระกอนกับอัตรา 0.26 
บาทตามที่กรรมการเสนอ และวาระ 15.3 เปนการลงคะแนนใหมีวาระที่จะนําไปเสนอรวมกับในวาระที่ 4  โดยจะตองใช
คะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุม 

นายอภินันท ตันติวัฒนะ (ผูรับมอบฉันทะ) มีความเห็นวา เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา ใหเลือกพิจารณาการจายเงิน
ปนผลเปนหุนละ 1 บาท มิใชเพียง 0.50 บาท  

ที่ปรึกษากฎหมาย เสนอใหมีการลงคะแนนเสียงในอัตราหุนละ 0.26 บาทกอนและหากมติที่ประชุมไมอนุมัติจึงจะ
ไปพิจารณาขอเสนอจายเงินปนผลเปนหุนละ 0.50 บาท และ 1 บาทตอไป   

  นายธนวัฒน ปนรอด (ผูถือหุน)  เมื่อทางคณะกรรมการขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงที่ 0.26 บาท ผูถือหุนในที่นี้
ควรลงคะแนนเสียงไมอนุมัติตามที่เสนอ และใหลงบันทึกในรายงานการประชุมวา ผูถือหุนในหองประชุมไมเห็นดวย 

  นายเศรษฐา ปวีณอภิชาต ผูรับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) มีขอ
ซักถามถึงกรณีกองทุนไดลงคะแนนเสียงมาแลวลวงหนา หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการจายเงินปนผล ก็จะมีประเด็นใน
การลงคะแนน 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ (ผูถือหุน) ไดอานบทบัญญัติมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
เกี่ยวกับการเลื่อนลําดับระเบียบวาระวาตองไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุน
ที่มาประชุม และการพิจารณาเรื่องอื่น ใชคะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ดังนั้น ถา
มีผูถือหุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดรองขอ ก็จะตองมีการพิจารณาเรื่องนั้น 

นายภานุวัฒน บุญญะกิตติ (ผูรับมอบฉันทะ) ขอใหพิจารณาเลื่อนวาระที่ 4 ไปพิจารณาในวาระอื่นๆ  พรอมกับขอ
เสนอวาระเปนวาระที่ 15.1 

นายวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน) เสนอใหประชุมคณะกรรมการทันที และเสนอจํานวนเงินปนผลใหที่ประชุม
ลงมติ และอางอิงกรณีตัวอยางของบริษัทจดทะเบียนแหงหนึ่ง วามีการปรับเงินปนผลในวันประชุมผูถือหุนมาแลว  และไม
เห็นดวยที่จะใหลงมติในวาระนี้ดวยเงินปนผลหุนละ 0.26 บาท นี้ไปกอน และไปออกเสียงในวาระอื่นๆ อีก 

 ผูถือหุน  (ไมระบุช่ือ) เสนอใหเปนวาระอื่นๆ ใหเปนการจายเงินปนผลพิเศษ เพื่อใหการประชุมดําเนินตอไปได 

นายวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน) มีความเห็นวา ที่ผานมาบริษัทฯ มีการซื้อกิจการมากมาย และมีเงินและกําไร
สะสมพอที่จะจายเงินปนผลเพิ่มได ดังนั้น จึงขอใหกรรมการพิจารณาวาระนี้ใหเรียบรอยกอน ผูถือหุนจึงจะลงมติในวาระนี้ 
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นางอารยา เพ็งนิติ ผูถือหุนและตัวแทนผูถือหุน นายชาญ ธนศรีวนิชชัย  แสดงความเห็นวา ปกติการมอบฉันทะ
มักจะเชื่อวา จะไมมีปญหาในการประชุม ดังนั้นการมอบอํานาจก็จะมีประเด็นดวย โดยคณะกรรมการก็จะใชคะแนนเสียงที่
ไดทราบมาแลวมาเปนเครื่องตอรอง ซึ่งถือวาไมเปนธรรมตอผูถือหุน ดังนั้น หากกรรมการพิจารณาเปลี่ยนเงินปนผลเพื่อ
ประโยชนตอผูถือหุนก็จะเปนผลดีตอหุนของบริษัทฯ  

 ที่ปรึกษากฎหมาย  ช้ีแจงวา บริษัทฯ มีผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันและอยูในตางประเทศดวย เมื่อผูถือหุน
เหลานี้มีการลงคะแนนเสียงเห็นดวยกับเงินปนผลที่คณะกรรมการเสนอแลว  หากบริษัทฯ จะเปลี่ยนเปนยอดเงินปนผล เชน 
0.50 บาท ก็จะทําใหการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันไดลงคะแนนมาแลว จะเปนเสียงที่ไมเห็นดวยกับ
ขอเสนอเงินปนผลอื่น  

 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา ผูถือหุนไดมีมติอนุมัตินโยบายการจายเงินปนผลที่
ไมนอยกวารอยละ 25 ของกําไรสุทธิประจําปไว และบริษัทฯ ก็ไดดําเนินการตามนโยบายมาตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ 
เขาใจผูถือหุน ดังนั้น ขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.26 บาท ไปกอน และบริษัทฯ จะไป
ติดตอผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันในตางประเทศเพื่อใหพิจารณาจายเปนเงินปนผลเพิ่มอีก  

 นางอารยา เพ็งนิติ (ผูถือหุน) เห็นดวยกับขอเสนอที่ประนีประนอมนี้ แตขอทราบเงื่อนเวลา 

นายวสันต พงษพุทธมนต (ผูถือหุน) ขอใหมีการยืนยันขอผูกพันวาจะพิจารณาจายเงินปนผลเพิ่มอีกเปนจํานวน
เทาใด  

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารกลาววา บริษัทฯ จะไปติดตอกับผูถือหุนที่เปนนักลงทุน
สถาบันที่สงหนังสือมอบฉันทะมา แตไมสามารถบอกตัวเลขลวงหนาไดและเงื่อนเวลาลวงหนาได  เนื่องจากบริษัทฯ อยูใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะเปนการไปชี้นําขอมูล 

นางอารยา เพ็งนิติ (ผูถือหุน) ขอใหเขียนรายงานการประชุมวา ผูถือหุนมีมติอนุมัติโดยมีเงื่อนไขวา ผูบริหารรับที่
จะไปดําเนินการตามที่แจงผูถือหุน ไดหรือไม 

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวา การลงคะแนนโดยมีเงื่อนไขก็จะมีปญหาในภายหลังอีก ขอใหผูถือหุนเชื่อใจคณะ 
กรรมการบริษัทฯ 

นายพีรวัฒน เศรษฐพานิช ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอใหเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อเปน
หลักฐาน   

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2553 ในรูปของเงินสดในอัตราหุน
ละ 0.26 บาท โดยจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 
2554 โดยวันดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
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เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
104,116,863 69,861,994 9,096,900 183,075,757 

56.87% 38.16% 4.97% 100.00% 

หมายเหต ุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 6 ราย นับจํานวนหุนได
รวม 16,600 หุน รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 896 ราย นับจํานวนหุนไดรวม
ทั้งสิ้น 183,075,757 หุน คิดเปนรอยละ 25.86 ของจํานวนหุน ที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของ บริษัทฯ ขอ 14 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับจํานวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  

ในปนี้กรรมการที่มีรายช่ือดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ ไดแก 
(1) ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต (ถึงแกกรรมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553) 
(2)   ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต 
(3) ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
(4)   นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ 
 
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาแลวและขอเสนอให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ดร. พิชิต นิธิวาสิน และ         

นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาและขอเสนอชื่อ นายออรัล วิลสัน ดอว ใหเปน
กรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต ทั้งนี้รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอตอที่ประชุม             
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาและเห็นควรเสนอใหบุคคลดังกลาวไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากผูถือหุน
ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) 

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- ม.ล. จันทรจฑุา จันทรทัต 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

162,674,656 10,211,291 9,459,000 182,344,947 
89.21% 5.60% 5.19% 100.00% 
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- ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

162,345,005 10,348,842 9,651,100 182,344,947 
89.03% 5.68% 5.29% 100.00% 

- นายศักดิ์ เอ้ือชูเกียรติ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

162,536,106 10,135,641 9,673,200 182,344,947 
89.14% 5.56% 5.30% 100.00% 

 

และอนุมัติการเลือกตั้งนายออรัล วิลสัน ดอว เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต 
โดยมีผลนับตั้งแตวันที่ประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 (ครั้งใหม) ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
162,481,006 10,192,241 9,671,700 182,344,947 

89.11% 5.59% 5.30% 100.00% 
 
หมายเหต ุ  ในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะลดลงเหลือ 893 ราย นับจํานวนหุนไดรวม
ทั้งสิ้น 182,344,947 หุน คิดเปนรอยละ 25.75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และการแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย 

 ประธานฯ กลาววา เพื่อใหคาตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น 
และเปนไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณานโยบายการจายคาตอบแทน สําหรับคณะ 
กรรมการ กรรมการชุดยอย และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย โดยใหมีผลในปปฏิทิน พ.ศ. 2554 
เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เม่ือ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552) 

คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร) 

ก) กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะ
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 560,000 
บาท กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารจะไดรับ
เบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน 45,000 บาทตอครั้ง 

1) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่มิใชเปน
กรรมการบริหาร) 

ก) กรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะ
ไดรับคาตอบแทนรายเดือนรวมทั้งสิ้น 430,000 บาท 
หากมีกรรมการที่มิใชเปนกรรมการบริหารไดรับ
แตงตั้งเพิ่มเติมเขามาใหม จะไดรับคาตอบแทนราย
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คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เม่ือ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552) 

คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

ประธานกรรมการจะไดรับเบี้ยประชุมเปนเงิน
จํานวน 54,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทา ของ
กรรมการที่มิใชเปนผูบริหารคนอื่นๆ) 

เดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการที่มิใชเปนผูบริหาร
จะไดรับเบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน 45,000 บาทตอครั้ง 
ประธานกรรมการจะไดรับเบี้ยประชุมเปนเงินจํานวน 
54,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทา ของกรรมการที่
มิใชเปนผูบริหารคนอื่นๆ) 

 ข) กรรมการที่พํานักนอกประเทศไทยไมไดรับเบี้ย
เดินทางเมื่อเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อเขา
รวมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุด
ยอย 

 ข) กรรมการที่พํานักนอกประเทศไทยจะไดรับเบี้ย
เดินทางเมื่อเดินทางเขามาในประเทศไทยเพื่อเขารวม
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอยดังนี้ 

- จากเอเชียมายังประเทศไทย: 500 ดอลลารสหรัฐ 
อเมริกาตอวัน 
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศ
ไทย: 1,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอวัน 

2) กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเบี้ยประชุม 
48,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นๆ) และกรรมการตรวจสอบคน
อื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 
40,000 บาทตอครั้ง 

2) กรรมการตรวจสอบ 

อัตราเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

3) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหาจะไดรับเบี้ยประชุม 
18,000 บาทตอครั้ง (เทากับ 1.20 เทาของกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอื่นๆ) 
และกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ
สรรหาคนอื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวม
ประชุม 15,000 บาทตอครั้ง 
 

3) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/กรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เนื่องดวยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
รวมกันเปนหนึ่งกรรมการชุดยอย โดยมีผลนับตั้งแต
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการจึงเสนอ
ใหมีการรวมคาตอบแทนกรรมการชุดนี้เปนดังนี้  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะ
ไดรับเบี้ยประชุม 36,000 บาทตอครั้ง ซึ่งเทากับ 1.20 
เทาของกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคน
อื่นๆ) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคน
อื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 
30,000 บาทตอครั้ง 

 เนื่องจากที่ผานมายังไมมีกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง จึงไมไดมีการเสนอ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับกรรมการการลงทุน

 ประธานกรรมการการลงทุน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับเบี้ยประชุม 
18,000 บาทตอครั้ง ซึ่งเทากับ 1.20 เทาของกรรมการ
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คาตอบแทนกรรมการ ณ ปจจุบัน (ซึ่งไดรับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 เม่ือ
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552) 

คาตอบแทนกรรมการที่จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง การลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยงคนอื่นๆ) 
กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คนอื่นๆ จะไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุม 
15,000 บาทตอครั้ง 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร) 

กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดไมไดรับคาตอบแทน
รายเดือนหรือคาตอบแทนในรูปอื่นๆ  

4) คณะกรรมการบริษัทฯ (กรรรมการบริหาร) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

5) จายคาตอบแทนเพิ่มเติมใหแกกรรมการ ในรูปของ
เงินรางวัลประจําป (โบนัส) เพื่อวางแนวทางในการ
จายผลตอบแทนแกกรรมการใหสอดคลองกับผูถือ
หุน โดยจะจายคาตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงิน
รางวัลประจําป เมื่ออัตราผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนของผูถือหุน *(parent shareholders funds) 
เกินรอยละ 15 โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จะ
ไดรับเงินรางวัลประจําปในอัตรารอยละ 0.50  ของ
กําไรสุทธิของงบการเงินรวมสวนที่เกินกวารอยละ
15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถือหุน และจะ
นํามาจัดสรรใหแกกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
เทาๆ กัน 

5) ไมเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถือหุน มาจาก 

กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  
          ทุนชําระแลว + สวนเกินมูลคาหุน + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัตินโยบายการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการและกรรมการชุดยอย และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยแยกพิจารณาและอนุมัติดังนี้ 
 
 6.1 พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ 

6.2 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยเดินทางใหกับกรรมการที่พํานักนอกประเทศไทย 
 6.3 พิจารณาและอนุมัติเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   

สวนการจายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ของ
กรรมการไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไว  



 

 - 17 -

 ในกรณีที่ผูถือหุนพิจารณาวา ยังไมควรแกไขนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามที่
เสนอ บริษัทฯ จะใชนโยบายการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและกรรมการชุดยอย ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552  สําหรับนโยบายคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยในปจจุบันและสิ่งที่เสนอเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย และอนุมัตินโยบายการจาย
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม โดยใหมีผลต้ังแตปปฏิทิน พ.ศ. 2554 เปนตนไป จนกวาผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดังนี้ 

6.1 อนุมัติการจายคาตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
171,751,836 10,400,641 192,470 182,344,947 

94.19% 5.70% 0.11% 100.00% 

6.2 อนุมัติเบี้ยเดินทางใหกับกรรมการที่พํานักนอกประเทศไทย 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
171,880,496 10,269,081 195,370 182,344,947 

94.26% 5.63% 0.11% 100.00% 

6.3 อนุมัติเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
171,964,906 10,139,771 240,270 182,344,947 

94.31% 5.56% 0.13% 100.00% 

 สวนการจายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวัลประจําป (โบนัส) ของ
กรรมการไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไว  

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และกําหนดคาตรวจสอบ
บัญช ี
 

ประธานฯ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ 
กรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2554 

 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 
3. นางณฐพร พันธุอุดม   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 
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โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม  และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวน 3,160,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับรอบปบัญชีที่
ผานมา 

 
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
 

มติ  ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3445 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และนางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3430 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด 30 
กันยายน พ.ศ. 2554 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ
การเงินรวม และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 เปนจํานวน 3,160,000 บาท เปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมประจําไตรมาส และคาตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ และงบการเงินรวมประจําป ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

181,203,197 710,550 431,200 182,344,947 
99.37% 0.39% 0.24% 100.00% 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติใหมีหุนสวนใหมใน บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนตซีส จํากัด (“ITA”) โดย TTA จะ
ขายหุนรอยละ 51 ท่ีถืออยูใน ITA ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics 
(Thailand) Ltd. 

  
 ประธานฯ ไดมอบหมายให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจง
เกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้ 
 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา จากการที่โอกาสในการเติบโตของธุรกิจตัวแทนเรือใน
ประเทศไทยมีจํากัด และจากการศึกษาและปรึกษากับที่ปรึกษาของบริษัทฯ  แลว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัท 
ITA ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.9 ควรจะไดรับโอกาสในการขยายธุรกิจตัวแทนเรือออกไปโดยการรับ
ขอเสนอการรวมลงทุนจากกลุมบริษัท Naxco ซึ่งในการนี้ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Shipping and Logistics (Thailand) 
Limited จะกลายเปนหุนสวนเชิงกลยุทธของ ITA โดยจะถือหุนรวมกันจํานวน 255,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 51 ของทุน
ชําระแลวของ ITA โดย TTA เสนอขายหุน ITA ในราคาหุนละ 120 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,600,000 บาท (สามสิบลานหก
แสนบาทถวน) ใหแกสองบริษัทดังกลาว  หลังจากบริษัทฯ ขายหุนรอยละ 51 ไปใหบริษัทดังกลาวแลว บริษัทฯ จะยังคงถือหุน
รอยละ 49 ของทุนชําระแลวของ ITA ตอไป 

  
         Naxco S.A.S (“Naxco”) เปนบริษัทที่มีบริษัทยอยอยูมากกวา 22 บริษัททั่วโลก มีกลยุทธที่มุงเนนการเจริญเติบโต 
คณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือวา Naxco มีเครือขายที่เปนเลิศที่จะสามารถเติมเต็มฐานลูกคาที่มีอยูของ ITA และจะทําให ITA 
สามารถขยายบทบาทในฐานะผูใหบริการที่มีบริการครบวงจร และเปนผูใหบริการทางดานโลจิสติคส ไมเพียงแตใน
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ประเทศไทยเทานั้น แตจะรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย นอกจากนี้ การเขามาถือหุนของกลุมบริษัท 
Naxco จะทําใหบริษัทฯ สามารถไปดูแลธุรกิจหลักมากขึ้นเพื่อผลกําไรสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้
ขอมูลเกี่ยวกับ Naxco  และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรายการนี้มีรายละเอียดในเอกสารที่ไดสงใหผูถือหุนแลว 

 มติ ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขายหุนใน ITA จํานวนรวม 255,000 หุน หรือรอยละ 51 
ของทุนชําระแลวของ ITA ใหแก Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Ltd. ในราคาหุนละ 
120 บาท คิดเปนเงินรวม 30,600,000 บาท (สามสิบลานหกแสนบาทถวน) ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
172,079,917 738,260 9,526,770 182,344,947 

94.37% 0.41% 5.22% 100.00% 

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ 

 ประธานฯ ไดมอบหมายให ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจง
เกี่ยวกับรายละเอียดของวาระนี้ 

 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววา ในพ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดออกหุนกูแปลงสภาพอายุ 

5 ป  บริษัทฯ ไดมีการไถถอนหุนกูแปลงสภาพไปแลว 1 ครั้ง ในป พ.ศ. 2553 ประมาณ 40 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และ
จะครบกําหนดไถถอนหุนกูแปลงสภาพครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และครั้งสุดทายในป พ.ศ. 2555 ปละประมาณ 
40 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทฯ ขอใหที่ประชุมถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกหุนกูแปลงสภาพชุดใหมในวงเงิน
ไมเกิน 140 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อทําการ refinance กับหุนกูแปลงสภาพที่เหลืออยูทั้งหมด ซึ่งจะเปนการชวยยืด
อายุการชําระหนี้ออกไปอีกหลายป และจากสภาพตลาดดอกเบี้ย ณ เวลานี้ บริษัทฯ คาดวา คาใชจายดอกเบี้ยหุนกูแปลง
สภาพชุดใหมจะไดดอกเบี้ยในระดับต่ํา นอกจากนี้แทนที่บริษัทฯ จะนําเงินสดของบริษัทฯ ไปชําระเงินตนหุนกูแปลงสภาพ
ชุดปจจุบันในเดือนกันยายนปนี้ บริษัทฯ ก็จะมีเงินสดสํารองไว ซึ่งหากมีการออกหุนกูแปลงสภาพชุดใหม บริษัทฯ จะนํา
เงินสวนหนึ่งไปชําระการไถถอนหุนกูแปลงสภาพจํานวน 80 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา และสวนที่เหลืออีก 60 ลาน
ดอลลารสหรัฐอเมริกาจะเก็บสํารองไว ดังนั้นเม็ดเงินใหมที่จะมีเขามาในบริษัทฯ จึงมีเพียง 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา 
เนื่องจากไมตองการใหบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนมากเกินไป  

 
จากการประเมินและปรึกษาหารือเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จึงไดพิจารณาที่จะเสนอแผนระดม

เงินทุนตอที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งไมเพียงแตจะเปนการขยายความสามารถในการขยายธุรกิจที่มีอยูในปจจุบันและชําระคืนหนี้
บางสวนที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งหนี้จากหุนกูแปลงสภาพสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่ออกในป 2550 เทานั้น แตยัง
สามารถชวยเพิ่มความแข็งแกรงใหฐานะการเงินของบริษัทฯ ดวย  ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดพิจารณาและเสนอ
ใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขาย (ก)  หุนกูแปลงสภาพในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือสกุลเงินอื่น) เพื่อ
เสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศ โดยอาจเปนการเสนอขายภายในประเทศหรือตางประเทศ
ตามเงื่อนไขที่จะแสดงตอไปนี้ และ (ข) หุนสามัญที่ออกใหมเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (private placement) ทั้งนี้
รายละเอียดของการเสนอขายหุนใหแกบคุคลในวงจํากัดดังกลาวจะไดนําเสนอเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติในวาระ
ถัดๆ ไป  
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ประเภท  : หุนกูแปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถือ ไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู/ทรัสตี  

การเสนอขาย : เสนอขายใหกับผูลงทุนในประเทศ และ/หรือผูลงทุนตางประเทศโดยอาจเปนการเสนอ
ขายภายในประเทศหรือตางประเทศ 

วงเงินหุนกูที่เสนอขาย : ไมเกิน 140 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเทาเปนเงินสกุลอื่น) 

อายุ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

วันสิ้นสุดการใชสิทธิ
แปลงสภาพ 

: วันครบกําหนด 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใชสิทธิ
แปลงสภาพ 

: วันทําการใดๆ ภายหลัง 40 วันนับจากวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพ  ตลอดอายุของหุนกู
แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : คํานวณจากราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในชวงระยะเวลากอนวันกําหนดราคาเสนอขาย บวกสวนเพิ่ม (Premium) ซึ่ง
ราคาแปลงสภาพนั้นจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาปดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 7 วัน แตไมเกิน 15 วันทํา
การติดตอกัน กอนวันเสนอขาย  

การไถถอนหุนกูกอน
กําหนด 

: หุนกูแปลงสภาพนี้อาจมีการไถถอน กอนครบกาํหนด  

การชําระราคาคาหุนกู : ราคาคาหุนกูอาจชําระเปนเงินสด และ/หรือ ใชวิธีการแลกเปลี่ยนกับหุนกูแปลงสภาพของ
บริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งเสนอขายเมื่อ ป พ.ศ. 2550 

สิทธิในการไถถอนหุน
กูโดยชําระเปนเงินสด
หรือหุน 

: ณ วันครบกําหนดไถถอนหุนกู บริษัทฯ อาจเลือกที่จะไถถอนหุนกูเปนเงินสดทั้งจํานวน 
หรือ ออกเปนหุนสามัญใหมทั้งจํานวนใหแกผูถือหุนกู (แทนการชําระเปนเงินสด) หรือ 
โดยการชําระเปนเงินสดบางสวนและหุนสามัญใหมบางสวน 

เหตุใหตองออกหุนใหม
เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิแปลงสภาพ 

: เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 17 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 
16/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนกูที่ออกใหมตอผูลงทุนในตางประเทศ 

ผลกระทบตอผูถือหุน
ของบริษัทฯ หากมีการ
ใชสิทธิแปลงสภาพ
ครบถวนตามหุนกู
แปลงสภาพ 

: กรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญที่สํารองไวทั้งจํานวน 
บริษัทฯ คาดวา 

 • ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (price dilution) จะไมเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะเปน
อัตราที่นอยมากเนื่องจากราคาการแปลงสภาพที่กําหนดจะสูงกวาราคาตลาดปจจุบัน ณ 
เวลาที่ออกหุนกูแปลงสภาพ 

  • ผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม และสวนแบงกําไร (control 
dilution) จะลดลงไมเกินกวารอยละ 21 เมื่อคํานวณจากราคาแปลงสภาพที่คาดการณไว
เบื้องตน 

ตลาดรองของหุนกู
แปลงสภาพ 

: บริษัทฯ จะนําหุนกูแปลงสภาพไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศสิงคโปร 
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การนําเงินที่ไดรับจาก
การเสนอขายไปใช 

: เพื่อนําไปชําระคืนหนี้หุนกูแปลงสภาพของบริษัทฯ ที่มีอยูในปจจุบัน และ เพื่อใชเปน
เงินทุนระยะกลางในการขยายกิจการของบริษัทฯ  

เนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ทั้งในเรื่อง ราคาหุนของ
บริษัทฯ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาหุนและหลักทรัพยอื่นๆ รวมถึงสภาพตลาดโดยทั่วไปของหุนกูแปลงสภาพ 
ซึ่งเปนสาเหตุใหเงื่อนไขของหุนกูแปลงสภาพอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนได ประธานฯ จึงไดแจงขอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมาย (ก) มีอํานาจในการแกไขรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ของหุนกูแปลงสภาพขางตน รวมทั้งมีอํานาจในการ
กําหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพไดตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ และไมขัดตอกฎหมาย และ (ข) ใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ 
อันจําเปนตอการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพภายในนามของบริษัทฯ 

 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวเพิ่มเติมวา ทางบริษัทฯ ไดพิจารณาทางเลือกอื่นๆ

นอกเหนือจากการออกหุนกูแปลงสภาพดวยเชนกัน เชน ก) การออกหุนกูเปนเงินบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการออกหุนกูใน
ประเทศอยูแลว การออกหุนกูในประเทศเพิ่มเติมอีก อาจจะตองออกหลายครั้งเพื่อระดมทุนใหไดตามจํานวนที่ตองการ และ
บริษัทฯ ก็อาจจะซื้อคืนหุนกูแปลงสภาพปจจุบันไดไมครบทั้งหมด ข) การออกหุนสามัญเพื่อไถถอนหุนกูแปลงสภาพเดิมที่
มีอยู แตวิธีนี้จะไมมีเงินสดเขามาในบริษัทฯ และอาจเกิดผลกระทบตอผูถือหุนเดิม (dilution effect) ค) การออกหุนเพิ่มทุน 
วิธีนี้บริษัทฯ จะตองออกหุนสามัญในราคาต่ํากวาราคาตลาดปจจุบันพอสมควร ทําใหบริษัทฯ อาจถูกมองวาอยูในภาวะ    
ซบเซา ซึ่งในความจริงมิไดเปนเชนนั้น และเกิดผลกระทบตอผูถือหุนเดิม (dilution effect) เชนเดียวกับทางเลือก ข)  

 
หากผูถือหุนอนุมัติใหมีการออกหุนกูแปลงสภาพ บริษัทฯ จะพิจารณาสภาพดอกเบี้ยในตลาดและราคาหุน TTA 

ในตลาดจะตองไมตํ่าจนเกินไป เพราะบริษัทฯ ไมตองการใหเกิดผลกระทบตอผูถือหุน อยางไรก็ดี ตามเกณฑของสํานักงาน 
ก.ล.ต. มติที่ผูถือหุนอนุมัติจะใชไดเพียง 1 ป หากไมมีการออกหุนกูแปลงสภาพ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถออกหุนกุ
แปลงสภาพหลังจากที่ผูถือหุนอนุมัติ บริษัทฯ ก็อาจจะตองนําเรื่องนี้มาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อครบ 1 ปไปแลว 

 
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 

นายบัณฑิต เหลืองรุจินันท (ผูถือหุน) สอบถามวา ถาบริษัทฯ นําเงินที่ไดจากการขายหุนกูแปลงสภาพชุดใหมไป
ทําการ refinance หุนกูแปลงสภาพชุดปจจุบัน จะมีเงินเหลืออีก 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา แตในงบการเงินบริษัทฯ มี
เงินสดเหลืออยูประมาณ  8,458 ลานบาทแลว ทําไมบริษัทฯ จึงจําเปนตองมีเงินสดสํารองไวมาก 

 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีเงินสดเหลือ 

8,458 ลานบาท แต ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเหลือประมาณ 5,900 ลานบาท สาเหตุ
ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ซื้อเรือในตลาดมือสอง 2 ลํา และสาเหตุที่บริษัทฯ จะสํารองเงินไวมาก เนื่องจาก บริษัทฯ และ
บริษัทยอย ใชเงินลงทุนมาก จึงตองสํารองเงินไวเสมอ เชน บริษัทรวมใหมของเมอรเมดสั่งตอเรือขุดเจาะใหมสองลํา มูลคา
ลําละ 180 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา แตเมอรเมดลงเงินไปเพียงรอยละ 20 ของราคาเรือ เหลอือีกรอยละ 80  จะกูจาก
ธนาคารไดไมถึงรอยละ 80 ดังนั้นเมอรเมดจะตองมีเงินอีกสวนหนึ่งดวย ซึ่งไมวาโครงการอะไรที่ทําขึ้นมา จะตองมองระยะ
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ยาววาจะมีเงินเพียงพอไหม  นอกจากนี้ ในสินเชื่อเงินกูบางรายการ มีขอกําหนดจากธนาคารที่ใหสินเชื่อ วาบริษัทฯ จะตองมี
เงินสดไมนอยกวารอยละ 5 ของสินทรัพยรวม ถาทรัพยสินรวมซึ่งปจจุบันมีอยู 48,873 ลานบาท บริษัทฯ จะตองมีเงินสํารอง
ประมาณ 2,443 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงคิดวาเงินจํานวนนี้จะเพียงพอตอการกันสํารองเงินสดไว 

 
นายบัณฑิต เหลืองรุจนิันท (ผูถือหุน) สอบถามวา หากเมอรเมดจะพึ่งพาตัวเอง ทําไม TTA จะตองสํารองเงินสดไว

ดวย  
 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา ธุรกิจของบริษัทฯ และเมอรเมดเปนธุรกิจที่ตองใช

เงินลงทุนสูง และหากบริษัทฯ มีเงินสํารองเพียงพอจะทําใหบริษัทฯ สามารถเขาไปซื้อสินทรัพยไดเมื่อโอกาสมาถึง ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงควรสํารองเงินสดไวใหเพียงพอ 

 
นายบณัฑิต เหลืองรุจินันท (ผูถือหุน) ถามวา จากการที่เมอรเมดยังขาดทุนอยู   คณะกรรมการคาดวา การลงทุนใน

เมอรเมดจะคุมทุนภายในกี่ป  
 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา ไมวาการลงทุนในธุรกิจใด TTA ก็อาจจะตอง

ลงทุนเพิ่มอยูแลว เชน ในธุรกิจเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง หากจะซื้อเรือใหม TTA ก็จะตองลงทุนเพิ่ม ดังนั้น จึงไมใช
เพียงเมอรเมดที่ TTA จะตองลงทุนเพิ่ม ขอยกตัวอยางวา หากบริษัทฯ จะซื้อเรือใหมอีก 5 ลํา ในราคาลําละ 30 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา หรือคิดเปนเงินรวม 150 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา เราจะกูธนาคารไดเพียงรอยละ 60 ของราคาเรือ หรือคิด
เปนเงิน 90 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา สวนเหลืออีกรอยละ 40 หรือคิดเปนเงิน 60 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาตองใชเงินทุน
ของบริษัทฯ และการจะคืนทุนไดในกี่ป เราคงตองคํานึงถงึการลงทุนในสินทรัพยเหลานี้วาเปนการลงทุนในระยะยาวซึ่ง
โดยปกติจะใชเวลาคืนทุนภายใน 5-7 ป       

 
มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว ไดมีมติไมอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพ ดวยมีคะแนนเสียงเห็นดวย

นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
128,979,905 44,183,262 9,181,780 182,344,947 

70.73% 24.23% 5.04% 100.00% 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของ
บริษัทฯ 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 933,004,413 บาท (เการอยสามสิบสาม
ลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 933,004,413 หุน (เการอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสาม
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน 708,004,413 บาท (เจ็ดรอยแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) 
แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 708,004,413 หุน (เจ็ดรอยแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) บริษัทฯ มีหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 225,000,000 หุน (สองรอยยี่สิบหาลานหุน) ประกอบดวยหุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิ
แปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายเมื่อป พ.ศ. 2550 และหุนที่สํารองไวเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 
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(private placement) ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ดังนั้นประธานจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียน 
จํานวน (ก) 100,000,000 หุน (หนึ่งรอยลานหุน) เปนหุนจดทะเบียนแตยังมิไดนําออกจําหนายที่บริษัทฯ ไดสํารองไวเพื่อ
รองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพที่มีอยูในปจจุบัน เนื่องจากบริษัทฯ ไดซื้อคืนและยกเลิก รวมทั้งไดมีการ
ไถถอนคืนแลวบางสวน และ (ข) 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) ซึ่งเปนหุนจดทะเบียน แตมิไดออกจําหนายที่บริษัทฯ ได
สํารองไว เพื่อรองรับการเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (private placement) ทั้งนี้ เปนการลดทุนกอนที่บริษัทฯ จะทําการเพิ่ม
ทุนใหม นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 783,004,413 บาท (เจ็ดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) 
 แบงออกเปน 783,004,413 หุน  (เจ็ดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 783,004,413 หุน  (เจ็ดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - ไมมี - หุน ( - ) 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหลดทุนโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 
150,000,000 หุน (หนึ่งรอยหาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท พรอมแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของ
บริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
180,821,177 761,950 761,820 182,344,947 

99.16% 0.42% 0.42% 100.00% 

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 
ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ตามหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอ
ใหผูถือหุนพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 235,000,000 บาท (สองรอยสามสิบหาลานบาท)  แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 235,000,000 หุน (สองรอยสามสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยแบงออกเปน  

11.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 185,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานบาท) โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 185,000,000 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของหุนกูแปลงสภาพ ซึ่งจะทําใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 783,004,413 บาท (เจ็ดรอยแปดสิบสามลานสี่พัน
สี่รอยสิบสามบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 968,004,413 บาท (เการอยหกสิบแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 968,004,413 หุน (เการอยหกสิบแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
พรอมแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 
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ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 968,004,413 บาท (เการอยหกสิบแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) 
 แบงออกเปน 968,004,413 หุน  (เการอยหกสิบแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 968,004,413 หุน  (เการอยหกสิบแปดลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - ไมมี - หุน ( - ) 

มติ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาแลว มีมติไมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และไมอนุมัติใหมีการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดวยมีคะแนนเสียงเห็นดวยนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
136,010,775 44,420,342 1,913,830 182,344,947 

74.59% 24.36% 1.05% 100.00% 

11.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
อยางไรก็ดี เมื่อผูถือหุนมีมติไมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 185,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานบาท)  เพื่อ
รองรับการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ จํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มจากเดิมจํานวน 783,004,413 บาท 
(เจ็ดรอยแปดสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) จีงเปน 833,004,413 บาท (แปดรอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสาม
บาท) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 833,004,413 หุน (แปดรอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท และขอใหผูถือหุนพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว เปนดังนี้ 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 833,004,413 บาท (แปดรอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามบาท) 
 แบงออกเปน 833,004,413 หุน  (แปดรอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบงออกเปน     
 หุนสามัญ 833,004,413 หุน  (แปดรอยสามสิบสามลานสี่พันสี่รอยสิบสามหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - ไมมี - หุน ( - ) 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท)  แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุน  (หาสิบลานหุน)  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย
หุนใหแกบุคคลในวงจํากัด พรอมอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
159,009,986 19,238,141 4,096,820 182,344,947 

87.20% 10.55% 2.25% 100.00% 

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวา ตามหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอใหผู
ถือหุนพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 235,000,000 หุน (สองรอยสามสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพและการเสนอขายหุนใหแกบุคคลจํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.1 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 185,000,000 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติไมอนุมัติการจัดสรรหุน
ดังกลาว ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
133,772,874 47,828,823 743,250 182,344,947 

73.36% 26.23% 0.41% 100.00% 

12.2 การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร
หุนดังกลาวเพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน พรอมขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เปนผูมีอํานาจพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจัดสรร กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนนี้ เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหมีอํานาจในการเจรจา ตอรอง 
และเขาทําหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับการเสนอขายในครั้งนี้  ทั้งนี้การเสนอขายหุนที่ออกใหมใหแก
บุคคลในวงจํากัดนั้น จะตองไมเขาขายเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามนัยของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ 
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งจะตองไม
เปนการเสนอขายหุนใหแกบุคคลที่เขาขายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ตามที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม)  หรือตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่ได
มีการแกไขเพิ่มเติม) หรือ กฏระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ 

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน  (หาสิบลานหุน) 
เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอดังกลาว
ขางตน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้ 
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เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
158,511,136 23,090,561 743,250 182,344,947 

86.93% 12.66% 0.41% 100.00% 

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติใหบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวน 4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) และบริษัท
ยอยของเมอรเมด ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน (ESOP Scheme) 

 
ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เมอรเมด      

มาริไทม จํากัด (มหาชน) (“เมอรเมด”) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000 หนวย หนวยใหกรรมการและ
พนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของ   
เมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 
(ESOP Scheme) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลดังกลาวมีความตั้งใจในการทํางาน และมีความรูสึกเปน
เจาขององคกรและมีสวนรวมในความสําเร็จและการเติบโตของเมอรเมด อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให
พนักงานทํางานกับเมอรเมดตอไปในระยะยาว รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกพนักงาน (รวม 
ถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมด และบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงาน 
(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
รายช่ือพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรมีดังตอไปนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (หนวย) * 
รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานบริหารบริษัท เมอรเมด  
มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายลิม ฮาว เต็ก กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายอึง ชี เคียง กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายพิเชษฐ สิทธิอํานวย กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายเลสลี่ ยอรจ เมอรสเซ กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (หนวย) * 
รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด 

นายรอบ เบียร กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นางโจอี้ ฮอรน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายแอนดรูว ทอม  
สปริงกอล 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) 

ไมเกิน 200,000 5 

นายสถาพร อมรวรพักตร ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บริษัทเมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) และกรรมการบริษัท เมอรเมด 
ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายไซมอน แมททิว  

เทอรเนอร 

กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส (ไทย
แลนด) จํากัด และผูจัดการทั่วไป บริษัท 
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นางอรพร เลิศธุวานนท กรรมการ และ ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงินบริษัทเมอรเมด ออฟชอร 

เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายสตีเวน เกรเกอร เลนซ กรรมการและ Drilling Manager บริษัท
เมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายเจมส แมกกี นิโคล กรรมการบริษัทเมอรเมด ดริลล่ิงค 
(มาเลเซีย) จํากัด และผูจัดการทั่วไป
บริษัทเมอรเมด ดริลล่ิงค จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายฌอน วิลเลี่ยม ไชนา กรรมการบริษัทซีสเคป เซอรเวยส    
(ไทยแลนด) จํากัด และกรรมการ

ผูจัดการบริษัท ซีสเคป เซอรเวยส พีทีอี 
ลิมิเต็ด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายปเตอร ไรยคัลไมเยอร กรรมการผูจัดการบริษัท พีที ซีสเคป 
เซอรเวยส อินโดนีเซีย  

ไมเกิน 200,000 5 

นางสาวมากาเรตตา เรทโน 
ซุนดาร ี

ประธานกรรมการบริษัท พีที 
ซีสเคปเซอรเวยส อินโดนีเซีย 

ไมเกิน 200,000 5 
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รายชื่อกรรมการ ตําแหนง 
จํานวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ (หนวย) * 
รอยละ/จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิท้ังหมด 

นาย พอล เบอรเกอร ไวลล่ี กรรมการ บริษัท ซับเทค จํากัด และ 
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซับเทค      

การตาร ดําน้ํา และ การบริการทางทะเล 
จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นาย เอเดรียน ฮิลล กรรมการ บริษัท เมอรเมด ออฟชอร 
เซอรวิสเซส  (พีทีวาย) จํากัด และ 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เมอร
เมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด 

ไมเกิน 200,000 5 

นายเคลาส เบนท  

จอรเกนเซน 

กรรมการบริษัท  Nemo Subsea AS 

และผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจบริษัท 
เมอรเมด ออฟชอร เซอรวิสเซส จํากัด   

ไมเกิน 200,000 5 

* จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสูงสุดซึ่งกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) จะไดรับจัดสรร  
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวจึงไดมีมติอนุมัติใหเมอรเมดออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 
4,000,000 หนวยใหกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ของเมอรเมดซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยของเมอรเมดภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดที่ไดเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม คัดคานการออกใบสําคัญสิทธิในครั้งนี้ ดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
164,229,276 8,934,251 9,181,420 182,344,947 

90.07% 4.90% 5.03% 100.00% 
 

วาระที่ 14 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานจึงเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 
 นายวรินทร ไพศาลศิลปชัย (ผูถือหุน) อางถึงรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งที่แลวซึ่งมีผูถือหุนเคยถามเกี่ยวกับ
การซื้อหุน UMS ในราคาหุนละ 23 บาท วาแพงไปหรือไม และคณะกรรมการไดตอบไปแลว ในปนี้ จึงขอถามอีกวาการซื้อ
หุน UMS ในราคา 23 บาท ถือวาราคาสมเหตุสมผลหรือไม 
 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา การซื้อหุนใน UMS เปนการลงทุนระยะยาว    
บริษัทฯ ไดทํา cash flow projection เปนระยะเวลา 10 ป โดยมีสมมติฐานวา มีปริมาณการนําเขาถานหินเพิ่มขึ้น การลงทุน
ใน UMS ในราคา 23 บาทเหมาะสมหรือไม ใหดูระยะเวลา 3-4 ปขึ้นไปหลังจากการลงทุน หากตลาดขยายตัวไปในทิศทาง
ที่บริษัทฯ คาดไวก็จะเปนราคาที่เหมาะสม    
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 นายบัณฑิต เหลืองรุจินันท (ผูถือหุน) สอบถามวา ไดขาวมาวา อูตอเรือที่ตอเรือใหบริษัทฯ มีปญหาทางการเงิน 
ไมทราบวาจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ หรือไม และการขายเมอรเมดออกไป หรือดําเนินการลงทุนตออยางใดจึงจะดีกวากัน  
และในเมื่อคาระวางเรือจะลดลงในอีก 2 ปอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จะซื้อเรือใหมหรือเชาเรือมาเพิ่มหรือไม และจะเริ่ม
ดําเนินการเมื่อไร ทั้งในสวนของบริษัทฯ และเมอรเมด  และในเรื่องเงินปนผลระหวางกาลจะจายเมื่อไร  
 
 กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงวา อูตอเรือมีหลายประเภท สวนใหญอูตอเรือในญี่ปุน  
และเกาหลีไมมีปญหา ตามที่ผูถือหุนไดยินวามีปญหานาจะเปนอูตอเรือเล็กๆ ก็มีบางที่เลิกกิจการไป แตโดยรวมแลว กําลัง
การผลิตของอูตอเรือไมลดลง ซึ่งทําใหเรือที่เขามาในตลาดมีจํานวนมาก ในเรื่องของเมอรเมด การที่บริษัทฯ จะขายหุนเมอร
เมดหรือไม บริษัทฯ ก็พิจารณาอยูถาหากไดราคาดี อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงถือหุนใหญในเมอรเมดตอไป เนื่องจาก
ขอกําหนดของสัญญาเงินกูของเมอรเมดบางฉบับที่ไดทําไวกับธนาคารบางแหงกอนหนานี้  
 
 ในเรื่องคาระวางเรือที่ตํ่าลง แตราคาเรือในตลาดมือสองยังไมลดลงมากเทาที่ควร หากเทียบกับคาระวางเรือ จึงไม
คุมที่จะลงทุนเพื่อการขยายกองเรือในชวงนี้  ปจจุบัน บริษัทฯ มีเรือที่เชามาเสริมกองเรือประมาณ 6 ลํา และเปนเจาของเรือ
เอง 25 ลํา ซึ่งบริษัทฯ คงจะไมเชาเรือเขามาเสริมกองเรือมากเกินไป เพราะจะมีผลตอตนทุนที่จะผันแปรไปตามตลาดมาก
เกินไปหากมีเรือเชาจํานวนมาก ในเรื่องของเงินปนผลระหวางกาล บริษัทฯ จะปรึกษากับผูถือหุนตางประเทศที่เปนนัก
ลงทุนสถาบันและจะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป 
 
 นายอภินันท ตันติวัฒนะ (ผูรับมอบฉันทะ) ขอใหพิจารณาวาระอื่นเปนวาระที่ 15 เกี่ยวกับการจายเงินปนผล
เพิ่มเติมเปน 1 บาทตอหุน โดยอยากใหมีการลงคะแนนเสียงเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานวามีการเพิ่มวาระอื่นเกี่ยวกับเงินปนผล
เพิ่มเติม 
  
 ที่ปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา โดยหลักแลว ตามมาตรา 105 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจํากัด การ
เพิ่มวาระจะตองมีการลงคะแนนเสียงวา อนุมัติใหมีการเพิ่มวาระโดยตองไดรับคะแนนเสียงอนุมัติจากผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
 
 นายอภินันท ตันติวัฒนะ (ผูรับมอบฉันทะ) ขอใหที่ประชุมลงคะแนนวาจะใหเพิ่มวาระหรือไม  
 
 น.ส. ภัทรานิษฐ อธิสิริยืนยง ผูรับมอบฉันทะจากนางจริยา อธิสิริยืนยง (ผูถือหุน) กลาวเสริมวา ขอใหบันทึกใน
รายงานการประชุมหากเปนไปตามกฎหมาย 
 
 ที่ประชุมจึงไดมีการลงคะแนนเพื่อหาขอมติเกี่ยวกับการเพิ่มวาระที่ 15 โดยใหมีการลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ซึ่งผลจากการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน ที่ประชุมผูถือหุนไมไดพิจารณาวาระ
เพิ่มเติมดังกลาว ดวยมีผูถือหุนที่เห็นดวยกับการเพิ่มวาระ นับจํานวนหุนรวมกันไดนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด ตามมาตรา 105 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 
9,222,831 696,390 172,425,726 182,344,947 

1.30% 0.10% 24.35% 25.75% 
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 ผูถือหุนไมมีคําถามอื่นเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มารวมประชุมและกลาวปดประชุมเวลา 18.45 น. 

 

ลงช่ือ -ลงนาม- ประธานที่ประชุม 
 (นายอัศวิน คงสิริ) 

ประธานกรรมการ 
 

 

ลงช่ือ -ลงนาม- 
(ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต) 
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

 

 

ลงช่ือ -ลงนาม- 
(น.ส. มัณฑนี สุรกาญจนกุล) 
เลขานุการบริษัทฯ 
ผูบันทึกการประชุม 
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