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สามัญผูถือหุน 
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 หลังจากที่ประธานไดกลาวเปดประชุมเรียบรอยแลว ในระหวางการประชุม กอนเขาสูวาระที่ 2 ไดมีผูถือหุนมา

เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จํานวน 30 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 1,381,600 หุน รวมเปน

ผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจํานวน 388 ราย นับจํานวนหุนไดรวมทั้งส้ิน 227,320,526 

หุน  คิดเปนรอยละ 35.32 ของจํานวนหุน 643,684,422 หุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ                                                        
 

ทั้งนี้กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานไดชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระการ

ประชุม  ดังนี้ 
 

1. ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับหนึ่งหุนมีเสียงเทากับหนึ่งเสียง  

2. ในกรณีที่ไมมีผูใดออกเสียงคัดคาน งดออกเสียง หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่น นอกเหนือจากที่

ประธานฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเปนเอกฉันท 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองการลงคะแนนคัดคาน หรืองดออกเสียงในการพิจารณาวาระใดใน

ระหวางการประชุม ใหลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แลวยกมือเพื่อใหเจาหนาที่รับบัตรเพื่อนําไปรวบรวม

คะแนน โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่คัดคานและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด

ที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และถือวาคะแนนที่เหลือเปนคะแนนที่เห็นดวยทั้งหมด   

4. ในการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคําถามในที่ประชุม ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจะตองแถลงชื่อของ      

ผูถือหุน และ/หรือชื่อของผูมอบฉันทะแลวแตกรณี ตอที่ประชุมกอนที่จะเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม   
 

เมื่อประธานแจงวิธีการออกเสียงแลว ประธานจึงไดเขาสูระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

 

ประธานเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2549  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 

2549  ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง 
 

 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้ 
 

 “ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ” 
 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

153,770,657 0 72,168,269 225,938,926 

68.06% 0.00% 31.94% 100.00% 
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วาระที่ 2 รับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 
 

ประธานไดแจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปไปใหแก           

ผูถือหุนทุกรายแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานดังกลาว และไดขอให ม.ล.  จันทรจุฑา 

จันทรทัต กรรมการผูจัดการ กลาวถึงผลการดําเนินการของบริษัทฯ โดยสรุปใหผูถือหุนรับทราบ 
 

กรรมการผูจัดการไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในรอบปบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ มี        

ผลกําไรอยูในเกณฑที่ดี เนื่องจากตลาดเรือบรรทุกสินคาแหงเทกอง และตลาดบริการนอกชายฝงมีความแข็งแกรง สัดสวน

กําไรสุทธิของธุรกิจเดินเรือ คิดเปนรอยละ 86.51 ของกําไรสุทธิทั้งหมด สัดสวนกําไรสุทธิของธุรกิจบริการนอกชายฝง     

คิดเปนรอยละ 9.64 และของธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ รอยละ 3.85 
 

รายไดจากการเดินเรือในรอบปบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เทากับ 12,820.99 ลานบาท เทียบกับป

กอน 14,518.55 ลานบาท การลดลงของรายไดจากเดินเรือเกิดจากการแข็งคาของเงินบาท และอัตราคาระวางเรือที่ลดลง 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจบริการนอกชายฝงเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดจาก 585.03 ลานบาทในป 2548 เปน 

3,493.92 ลานบาทในป 2549 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงพยายามรักษาสมดุลระหวางเงินที่ไดมาและการใชไปของเงินสด โดยดูได

จากกระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานในป 2549 จํานวน 4,206.52 ลานบาท ลดลงจากป 2548 ซึ่งมียอดเทากับ 

7,022.59 ลานบาท ในภาวะที่กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงานลดลง คาใชจายฝายทุนของบริษัทฯ ก็ลดลงดวยจาก 

4,848.44 ลานบาท ในป 2548 เปน 1,468.98 ลานบาทในป 2549   เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดซื้อเรือในรอบปบัญชี 2549 

เขามาเพิ่มเติม  

 

สําหรับยอดรวมภาระหนี้สินที่ตองชําระตอป สําหรับป 2549 เทากับ 2,602.80 ลานบาท เทียบกับ 1,034.32     

ลานบาทในป 2548 และ 534.09 ลานบาทในป 2547  เนื่องจากในชวงป พ.ศ. 2545 - 2547 เปนชวงที่บริษัทฯ มีการขยาย

กองเรืออยางรวดเร็ว และมีการกูเงินเพื่อซื้อเรือ แตเนื่องจากเงินกูในชวงป พ.ศ. 2545 - 2547 มีระยะปลอดการคืนเงินตน 

(grace period) และจะเริ่มมีการคืนเงินในป 2548 เปนตนไป ดังนั้น ตัวเลขยอดรวมภาระหนี้สินที่จะตองชําระตอปจะอยู

ในชวง 2 พันลานขึ้นไปอีก 2-3 ป 

 

ในป 2549 อัตราคาระวางเรือระยะสั้นปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความตองการใชเรือบรรทุกสินคาแหงเทกองยังคง

เติบโตอยางตอเนื่อง ในการบริหารกองเรือของบริษัทฯ จะมีการจองการใชเรือลวงหนาอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯ มีการ

พยายามปลอยเรือใหเชาในหลายรูปแบบเพื่อกระจายความเสี่ยง หากดูจากวันเดินเรือจะพบวารอยละ 32 ของวันเดินเรือ

เปนการใหบริการเรือแบบประจําเสนทาง รอยละ 22 ของวันเดินเรือเปนการใหบริการแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชา          

เหมาลําเปนเที่ยว และรอยละ 46 เปนการใหบริการแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชาเหมาลําแบบเปนระยะเวลา และใน

สวนของสินคาที่ขนสงทั้งหมดจะเห็นไดวารอยละ 60 ของปริมาณสินคาที่ขนสง เปนแบบไมประจําเสนทางชนิดใหเชา

เหมาลําเปนระยะเวลา รอยละ 21 เปนแบบประจําเสนทาง และรอยละ 19 เปนแบบใหเชาเหมาลําเปนเที่ยว 

 

การกระจายความเสี่ยงในการปลอยเชาเรือรวมถึงลูกคาและประเภทสินคาดวย ซึ่งลูกคาหลัก 10 รายแรกมี

สัดสวนรายไดประมาณรอยละ 30.4 และสินคาที่บริษัทฯ รับขนสงกไ็มเจาะจงไปที่ประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ณ ปจจุบัน

มีการขนสง กระดาษ สินแร ปุย เหล็ก และอื่นๆ คละกันไป 
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ในสวนบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)  นั้น เปนบริษัทฯ ที่มีธุรกิจหลักอยู 2 ประเภท คือ 

ก. กลุมธุรกิจขุดเจาะน้ํามันกาซธรรมชาติ มีเรือขุดเจาะ 2 ลํา  มีสัดสวนกําไรสุทธิรอยละ 52 ในงบการเงินของ 

บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

ข. กลุมธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ํา มีเรือใหบริการ 4 ลํา และเชามาอีก 1 ลํา รวมทั้งส้ิน 5 ลํา มีสัดสวนกําไรสุทธิ

รอยละ 48 ในงบการเงินของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 
 

จะเห็นไดวาแมแตในธุรกิจของกลุมบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ก็มีการกระจายความเสี่ยง ณ  

เวลานี้ เรือขุดเจาะมีสัญญาไปจนถึงป พ.ศ. 2552 สวนธุรกิจวิศวกรรมโยธาใตน้ําซึ่งแมสัญญาจะสั้นกวา แตคาเชาเรือ

รายวัน และอัตราการใชประโยชนจากเรือสูงขึ้น จึงนาจะสงผลดีตอกําไรและรายไดของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด 

(มหาชน) ในปนี้ อีกทั้งโครงการตาง ๆ ในการสํารวจและผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมถึงการ

ตรวจสอบ ซอมแซม และการบํารุงรักษา จะมีการวางแผนลวงหนาไวเปนเวลาหลายปทําใหบริษัทฯ สามารถวางแผนไดดี

วาลูกคาตองการบริการอะไรบางในสองสามปขางหนานี้ 

 

อยางไรก็ตาม ไมวา ธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) จะดีขึ้นมากแคไหนก็ตาม 

บริษัทฯ จะยังคงดําเนินนโยบายทางการเงินอยางรอบคอบเพื่อใหสอดคลองกับภาระผูกพันของบริษัทฯ      

 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

 

ผูถือหุน      : อยากทราบวาหากบริษัทฯ    ไมมีภาระหนี้สินที่ตองชําระแลว     บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใน 

(คุณชัชชัย คุณงาม) อัตราที่สูงขึ้นหรือไม 

 

ประธานกรรมการ : หากการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นไมกระทบตอกระแสเงินสด และไมกระทบตอแผนการลงทุน

ของบริษัทฯ เราก็จะสามารถจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นได แต ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีภาระ   

ผูกพันที่จะตองชําระหนี้ตามกําหนด และยังคงตองการเงินสดเพื่อลงทุนในการขยายกิจการ

อยู 

  

ผูถือหุน : จากคําอธิบายของกรรมการผูจัดการกลาววา ดัชนีคาระวางบอลติค (BDI) ในป 2549 สูงขึ้น 

(คุณประจวบ วรรณพฤกษ) แตเพราะเหตุใดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2549 จึงลดลงจากป 2548 ซึ่งมีดัชนีคา                              

ระวางบอลติคต่ํากวา 

 

กรรมการผูจัดการ : เนื่องจากบริษัทฯ ปลอยเรือใหเชาโดยมีการทําสัญญาลวงหนา รายไดคาระวางสวนหนึ่งในป 

2549 เกิดจากสัญญาเชาเรือลวงหนาที่ทําไวตั้งแตป 2548 ซึ่งถาในป 2549 ดัชนีคาระวาง     

บอลติคสูงกวาป 2548 ก็จะสงผลบวกไปยังรอบปบัญชี 2550 

 

ผูถือหุน : ในการประชุมผูถือหุนครั้งที่แลว   ผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ   ออกหุนกูไดในวงเงินไมเกินหนึ่ง 

(คุณประจวบ วรรณพฤกษ) หมื่นลานบาท ขอถามวาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางไรกับมาตรการกันสํารองเงินของ                              

ธนาคารแหงประเทศไทย 
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กรรมการผูจัดการ : วัตถุประสงคในการออกหุนกูคือ เพื่อชําระคืนเงินกูที่มีอยู (refinance) ทั้งนี้หากตนทุนไมต่ํา

กวาส่ิงที่บริษัทฯ ไดจากธนาคาร บริษัทฯ ก็จะไมออกหุนกู ณ ปจจุบัน ตนทุนทางการเงินของ

บริษัทฯ คือ LIBOR + 2.25% ดังนั้นหากตนทุนในการออกหุนกูไมต่ํากวานี้มาก ทั้งนี้ 

เนื่องจากบริษัทฯ จะตองเสียคาธรรมเนียมคืนเงินกูกอนกําหนด (prepayment fees) ใหกับ

ธนาคารดวย บริษัทฯ ก็จะไมออกหุนกู แตทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ ก็ติดตามอยูตลอดเวลาวา มี

โอกาสที่จะออกหุนกูหรือไม 

 

ผูถือหุน : นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ  คือไมต่ํากวารอยละ  25  ของกําไรสุทธิ แตครั้งนี้การ 

(คุณประจวบ วรรณพฤกษ) จายเงินปนผลนาจะต่ํากวารอยละ 25 ไมทราบวาจะจายรอยละ 30 ไดหรือไม 

 

กรรมการผูจัดการ : ในปนี้กําไรสุทธิ 3,502.44 ลานบาท รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 742.09 ลานบาท ซึ่ง      

ตัวเลขดังกลาวไมไดเพิ่มกระแสเงินสดใหบริษัทฯ แตอยางใด หากหักลบกําไรจากอัตรา   

แลกเปลี่ยนออกไปแลว อัตราการจายเงินปนผลครั้งนี้จะประมาณรอยละ 32 ซึ่งถือวาไม       

ต่ํากวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

    

ผูถือหุน : อยากทราบวาบริษัทฯ  มีนโยบายจะนําบริษัท  เมอรเมด  มาริไทม   จํากัด  (มหาชน)  เขาจด 

(คุณชัชชยั คุณงาม) ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือไม และถาหากนําบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

เขาตลาดหลักทรัพย จะมีโครงการใหสิทธิกับผูถือหุนในการจองซื้อหุนในราคาที่มีการเสนอ

ขายครั้งแรก (IPO) หรือไม  

 

กรรมการผูจัดการ : การแปรสภาพบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ใหเปนบริษัทมหาชนจํากัดนั้น 

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการขยายธุรกิจ เนื่องจากการระดมทุนในบางลักษณะ บริษัท 

มหาชนจํากัด มีความคลองตัวกวาบริษัทจํากัด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไมมีแผนนําบริษัท เมอรเมด 

มาริไทม จํากัด (มหาชน) เขาตลาดหลักทรัพยแตอยางใด 

 

ผูถือหุน  : อยากทราบวาหุนของบริษัท เมอรเมด  มาริไทม   จํากัด  (มหาชน)  ที่บริษัทฯ   เขาไปซื้อครั้ง 

(ไมแจงชื่อ)  ลาสุด คือราคาเทาไร และใชอะไรเปนเกณฑในการพิจารณามลูคาของหุนที่ซื้อ   

 

กรรมการผูจัดการ : ราคาหุนของบริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ เขาไปซื้อครั้งสุดท าย คือ 

150 บาทตอหุน บริษัทฯ ใชหลายวิธีการในการพิจารณามูลคาของหุน เชน วิธีอัตราสวนราคา

ตอกําไรตอหุนในอนาคต (price to future earnings ratio), วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแส

เงินสด (discounted cash flow) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา เปนราคาที่

เหมาะสม  

 

ผูถือหุน : ขอทราบความสามารถในการทํากําไรของเรือที่วิ่งแบบประจําเสนทาง และแบบไมประจํา    

(ไมแจงชื่อ)  เสนทาง 
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กรรมการผูจัดการ : เปนเรื่องที่แยกออกมาใหเห็นชัดเจนคอนขางยาก เพราะลักษณะการทํารายไดของเรือที่วิ่ง

ประจําเสนทาง และแบบไมประจําเสนทางมีความแตกตางกัน เรือที่วิ่งแบบไมประจําเสนทาง

จะคลาย ๆ กับรถที่ใหเชา คือมีรายไดจากคาเชาทุกวัน คาใชจายตาง ๆ ในการเดินเรือ ลูกคา

ออกใหทั้งหมดในขณะที่เรือที่วิ่งประจําเสนทางนั้น คาใชจายในการเดินเรือ และคาใชจาย 

อื่น ๆ จะบวกเขาไปทั้งหมด และคํานวณออกมาเปนคาระวาง อีกประการหนึ่งคือ เรือที่วิ่ง

แบบประจําเสนทางของบริษัทฯ เปนเรือขนาดเล็ก สวนเรือที่ปลอยเชาระยะยาวเปนเรือขนาด

ใหญ คาใชจายก็ตางกัน แตเทาที่เฉล่ียมาแลวการทํากําไรก็ใกลเคียงกัน 

 

หลังจากที่ประชุมไมมีคําถามเพิ่มเติม   ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา      

          

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

   

 “ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

155,135,657 16,600 72,168,269 227,320,526 

68.25% 0.00% 31.75% 100.00% 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม  สําหรับปบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน 

พ.ศ. 2549   พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี    
 

ประธานไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชีส้ินสุด 30 

กันยายน พ.ศ. 2549  ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปซึ่งไดสงไปใหแกผูถือหุนทุกรายแลว  
 

ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 

  “ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกําไรสะสม สําหรับปบัญชี     

ส้ินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2549 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

155,135,657 0 72,184,869 227,320,526 

68.25% 0.00% 31.75% 100.00% 
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วาระที่ 4 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 
 

ประธานแถลงวาตามมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 42 กําหนดวา คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มี

กําไรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุมคราวตอไป 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ  

บริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 

2549  จํานวน 643,684,422 หุน ในอัตราหุนละ 0.65 บาท และไดจายเงินปนผลไปแลวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549  
 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบ 

 

“ที่ประชุมรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานแถลง” 
 
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานป 2549 และการจายเงินปนผล 

 
งบการเงินสําหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ที่ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัทฯ ปรากฏวา 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิประจําป เทากับ 3,502,443,330 บาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลขั้นต่ําที่รอยละ 25 ของ

กําไรสุทธิประจําป 

 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 

43 กําหนดวา บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน    

จดทะเบียน   

 

อนึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวแลวจํานวน 77,000,000 บาท ซึ่งครบจํานวนรอยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนแลว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมจําตองตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมกอนจายเงินปนผลในครั้งนี้  
 

ประธานแจงวา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลประจํารอบ

ปบัญชี 2549 ในอัตราหุนละ 1.35 บาท ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลในรอบป

บัญชีนี้รวม 0.65 บาทตอหุน (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4) ดังนั้นคณะกรรมการจึงเสนอใหทําการจายเงินปนผลใน

สวนที่เหลืออีก 0.70 บาท จํานวน 643,684,422 หุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 450,579,095.40 บาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 

25 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไว     

 

อนึ่งหากไมรวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาท ซึ่งสวน

ใหญเกิดจากเงินกูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาและยังไมเกิดขึ้นจริง และมิไดเพิ่มกระแสเงินสดใหแกบริษทัฯ ดังนั้น

กําไรสุทธิของบริษัทหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแลว เทากับ 2,760,350,811 บาท การจายปนผลในอัตราหุนละ 

1.35 บาท จึงคิดเปนอัตรารอยละ 31.48 ของกําไรสุทธิหลังหักกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
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การจายเงินปนผลจํานวน 0.70 บาทตอหุนนี้จะจายใหแกผูถือหุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ  

ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 

  

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทฯ มีโครงการลงทุนอีกมากในปนี้ ดังนั้นการจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวจะทํา

ใหบริษัทฯ มีเงินสดเหลือ เพื่อนําไปขยายการลงทุนได และการกูเงินเพื่อมาขยายการลงทุนจะไดไมมากเกินไป 

 

 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้ 

 

“ที่ประชุมรับทราบเรื่องเงินสํารองตามกฎหมาย และที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติ

ใหจายเงินปนผลประจํารอบปบัญชี 2549 ในอัตราหุนละ 1.35 บาท ทั้งนี้

คณะกรรมการไดประกาศการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในรอบปบัญชีนี้ รวม 

0.65 บาทตอหุน ดังนั้นในสวนที่เหลืออีก 0.70 บาท ใหจายใหแกผูถือหุนที่มีอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550  เวลา 12.00 น. และ

กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550” 

   

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้  

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

154,415,257 737,000 72,168,269 227,320,526 

67.93% 0.32% 31.75% 100.00% 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

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

ขอ 14 กําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจาก

ตําแหนงตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 

ในปนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปนี้จะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวันประชุม

ใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ไดแก 

 

- นายบียอรน ออสตรอม 

- นายสมพงส ธนะโสภณ 

- พลเรือโทกิตติชัย เสนาณรงค 

- นายพิชัย จีรังคสรรพสุข 
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 นายบียอรน ออสตรอม ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด 

(มหาชน) ครั้งแรกในป 2543 และไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบในป 2548 กอนการเกษียณอายุการ

ทํางาน นายบียอรน ออสตรอม เคยทํางานในตําแหนงนายธนาคารระดับอาวุโสของธนาคารตางประเทศหลายแหง ในสวน

งานที่เกี่ยวของกับธุรกิจพาณิชยนาวี เชน ที่ธนาคารคริสเตียเนีย  (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน ธนาคาร นอรเดีย) แบงก เดอ ลา 

โซสิเอตเต ฟนานซิแยร ยูโรเปยน และธนาคารแฮมโบรส แบ็งค นายบียอรน ออสตรอม ไดนําความรูที่มีอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับ

ธุรกิจพาณิชยนาวี และการบริหารการเงินมาใชในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด  

 

 นายสมพงส ธนะโสภณ และพลเรือโท กิตติชัย เสนาณรงค ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากดั (มหาชน) ครั้งแรกในป 2537 และดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบมาตั้งแตป 2542      

เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายเพื่อสับเปล่ียนหมุนเวียนกรรมการอยางคอยเปนคอยไป โดยคํานึงวาการ         

สับเปล่ียนหมุนเวียนดังกลาว จะไมใหกระทบตอประสิทธิภาพของการทํางานของคณะกรรมการ โดยกรรมการที่ไมเปน     

ผูบริหารควรดํารงตําแหนงไมเกิน 4 วาระ เนื่องจากทั้ง 2 ทานไดดํารงตําแหนงมาจนครบวาระดังกลาว จึงไมประสงคจะ

เสนอตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา กรรมการทั้ง 2 ทานนี้ได

ทํางานรวมกับคณะกรรมการบริษัทฯ เปนอยางดี รวมทั้งไดอุทิศเวลา และประสบการณอันมีคาใหแก บริษัท โทรีเซนไทย            

เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) อยางมากมาย 

 

นายพิชัย จีรังคสรรพสุข ไดเขามารวมงานกับคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งแรกในป 2547 เนื่องจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ประสงคที่จะใหกรรมการบริษัทฯ สวนใหญเปนกรรมการอิสระ อีกทั้งนายพิชัย จีรังคสรรพสุข 

ประสงคที่จะมุงเนนการทํางานในฐานะผูบริหารของ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ใหมากขึ้นกวาเดิมดวย ดังนั้นนาย

พิชัย จีรังคสรรพสุข จึงไมประสงคจะเสนอตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหบุคคลตอไปนี้ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการทั้งสาม

ทาน คือ  

 

- ดร. ศิริ การเจริญดี 

- นายสตีเฟน ฟอรดแฮม 

- นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

 

กรรมการเขาใหมทั้ง 3 ทานมีประวัติโดยสังเขปดังนี้ 

 

ดร. ศิริ การเจริญดี เคยดํารงตําแหนงผูชวยผูวาการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย และสําเร็จการศึกษา

ระดับ ปริญญาเอกสาขา Monetary Economics and Econometrics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย 

ปจจุบัน  ดร. ศิริ การเจริญดี ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน

หลายแหง รวมถึง บริษัท โพสต พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทแลนด แอนด 

เฮาส จํากัด (มหาชน) แมวา ดร. ศิริ การเจริญดี จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 แหงแลวก็ตาม 

บริษัทฯ เชื่อวา ดร. ศิริ การเจริญดี จะนําประสบการณที่มีอยางกวางขวางในดานตลาดการเงินในประเทศและระหวาง

ประเทศมาใชกับบริษัทฯ ได และทานสมควรไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
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นายสตีเฟน ฟอรดแฮม ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนหุนสวนในสํานักกฏหมาย Wikborg Rein ซึ่งเปนบริษัทที่

เชี่ยวชาญในดานธุรกิจพาณิชยนาวี นายสตีเฟน ฟอรดแฮม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Jurisprudence จาก

มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด ประเทศอังกฤษ และเคยรวมงานกับสํานักกฎหมายชั้นนําอื่นๆ ที่ใหคําปรึกษาดานธุรกิจพาณิชย

นาวี รวมถึงบริษัท Watson, Farley, & Williams นายสตีเฟน ฟอรดแฮม ยังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกบับริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศชั้นนําหลายแหงของยุโรปที่มีฐานการดําเนินงานอยูในเอเชีย อาทิ เชน 

Masterbulk Pte.Ltd. ซึ่งนายสตีเฟน ฟอรดแฮม ดํารงตําแหนงเปนประธานบริษัท เมื่อไมนานมานี้ นายสตีเฟน ฟอรดแฮม 

ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัท Total Access Communication Plc. บริษัทฯ เชื่อวานายสตีเฟน ฟอรดแฮม 

จะนําประสบการณอันมีคาในดานธุรกิจพาณิชยนาวี และดวยภูมิหลังทางดานกฎหมาย มาชวยในดานการกํากับ ดูแล

กิจการของบริษัทฯ 

 

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย ดํารงตําแหนงกรรมการ และประธานเจาหนาที่ทางการเงินของบริษัท ไมเนอร        

อินเตอรเนชั่นแนล และไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย มีความรูและประสบการณในดานการเงิน บัญชี และการ

จัดการดานการลงทุน โดยเคยทํางานในตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายการเงินและบัญชีที่บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน) อีกทั้งเขารวมอบรมหลายหลักสูตร อาทิ เชน ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 

Program จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 

รุน 1 จากสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย บริษัทฯ เชื่อวานางปรารถนา มโนมัยพิบูลย จะนํา   

ประสบการณในการบริหารงานจากบริษัทที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวง 4-5 ปที่ผานมา เชนเดียวกับบริษัท โทรีเซนไทย 

เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) มาใชในการดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดเปนอยางดี 

 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว  จึงไดลงมติดังนี้ 

 

ก. รับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระของ นายสมพงส ธนะโสภณ พลเรือโทกิตติชัย      

เสนาณรงค และนายพิชัย จีรังคสรรพสุข 

 

ข. อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้งนาย  

บียอรน ออสตรอม กลับเขาดาํรงตําแหนงกรรมการ ประเภทกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งผูถือหุนได

ลงคะแนนเสียงดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

154,430,257 2,000 72,888,269 227,320,526 

67.94% 0.00% 32.06% 100.00% 

 

ค. อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้ง ดร.   

ศิริ การเจริญดี นายสตีเฟน ฟอรดแฮม และนางปรารถนา มโนมัยพิบูลย เปนกรรมการของบริษัทฯ 

ประเภทกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งผูถือหุนไดลงคะแนนเสียงดังนี้ 
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- ดร. ศิริ การเจริญดี 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

154,430,257 2,000 72,888,269 227,320,526 

67.94% 0.00% 32.06% 100.00% 

 
- นายสตีเฟน  ฟอรดแฮม 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

154,430,257 2,000 72,888,269 227,320,526 

67.94% 0.00% 32.06% 100.00% 
 
- นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย 

 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

152,590,357 1,841,900 72,888,269 227,320,526 

67.13% 0.81% 32.06% 100.00% 

 
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปปฏิทิน พ.ศ. 2550 ซึ่งไดรับความ  

เห็นชอบจากคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนแลว ภายในวงเงิน 6,300,000 บาท สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบให

ไดรับคาตอบแทน นอกเหนือจากคาตอบแทนกรรมการอีกเปนเงินจํานวนไมเกิน 1,260,000 บาท ทั้งนี้คณะกรรมการมี     

ความเห็นวาบําเหน็จกรรมการดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสม และนอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบตอทานยังเปนจํานวนเดียวกับคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในปปฏิทิน พ.ศ. 2549 อีกทั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ไมไดรับผลตอบแทนอื่น ๆ เชน โบนัส หรือหุนจากบริษัทฯ  หรือสวัสดิการอื่น ๆ     

 

 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมดังนี้ 

 

“ที่ประชุมพิจารณาแลว และมีมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนคณะกรรมการ (ไมรวม

กรรมการซึ่งไดรับเงินเดือนประจําจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ) สําหรับรอบป

ปฏิทิน 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เปนเงินจํานวนไมเกิน 

6,300,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทน นอกเหนือจาก

คาตอบแทนกรรมการอีกเปนเงินจํานวนไมเกิน 1,260,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ

เสนอ” 
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ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

154,152,257 0 73,168,269 227,320,526 

67.81% 0.00% 32.19% 100.00% 

 
วารที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีส้ินสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2550 และกําหนดจํานวนเงิน

คาสอบบัญชีประจําป  
 

ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผ ู สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 

2550 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37  ทั้งนี้

คณะกรรมการ   ตรวจสอบไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทจาํนวน 3 ราย และไดพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

รวมทั้งไดให ความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ แลว เพื่อขออนุมัติแตงตั้งนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย หรือ 

นางณฐพร พันธุอุดม หรือ นางสุวรรณี ภูริปญโญ จากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ประจําป 2550 และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีจํานวน 3,186,000 บาท สําหรบัคาสอบบัญชีของงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2550 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 191,000 บาท หรือรอยละ 6.38  คาตรวจสอบ

บัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น ทําใหผูสอบบัญชี

ตองใชเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น      

 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 

 

1. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 

2. นางณฐพร พันธุอุดม   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 

3. นางสุวรรณี ภูริปญโญ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 

 

โดยใหผูสอบบัญชีทานใดทานหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และงบ

การเงินรวม  และกําหนดเงินคาสอบบัญชีประจําป 2550 เปนจํานวน 3,186,000 บาท 

 

ทั้งนี้ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 

 อนึ่ง ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ อจ. 15/2544 เรื่อง การให

ความเห็นชอบผูสอบบัญชีมีขอกําหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ทําใหบริษัทฯ ตอง

เปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีจากเดิม คือ นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ เปนผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสามคนขางตน เนื่องจาก        
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นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ครบ 5 ป จึงครบวาระที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี เพื่อให

สอดคลองกับขอกําหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี  

 

 ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดังนี้ 

 

 “ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติแตงตั้ง นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 3044 นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ

นางสุวรรณี ภูริปญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอร

เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด 30 

กันยายน พ.ศ. 2550 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2550 

เปนจํานวน 3,186,000 บาท เปนคาสอบทานงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

ประจําไตรมาส และคาตรวจสอบงบการเงินบริษัทและงบการเงินรวมประจําป” 

 

ผูถือหุนออกเสียงลงมติในวาระนี้ดังนี้ 

 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง รวม 

154,152,257 0 73,168,269 227,320,526 

67.81% 0.00% 32.19% 100.00% 

 
วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 
 

ประธานเปดใหที่ประชุมซักถาม ซึ่งสรุปประเด็นคําถามไดดังนี้ 
 
ผูถือหุน : ขอทราบวา บริษัทฯ มีนโยบายในการชวยเหลือสังคมอยางไรบาง 

(ไมแจงชื่อ) 

 

ประธานกรรมการ : บริษัทฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมของทั้งภาครัฐและเอกชนเปนรายๆไปเกี่ยวกับการกุศล  เชน

การบริจาคชวยเหลือผูประสบภัยจากอุทกภัยน้ําทวม  เพียงแตบริษัทฯ อาจจะไมไดกระจาย

ขาวใหเปนที่ทราบมากนัก   

 

ผูถือหุน : บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการจายเงินปนผลระหวางกาลอยูเหมือนเดิมหรือไม 

(ไมแจงชื่อ) 

 

ประธานกรรมการ : การจายเงินปนผลระหวางกาลยังคงมีอยูเหมือนเดิม หากบริษัทฯ มีกําไรพอที่จะจายได 
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ไมมีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ   ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา  12.20 น. 

 

 

 

 
หมอมราชวงศจันทรแรมศิริโชค  จันทรทัต 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานในที่ประชุม 

 

 
หมอมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต 

กรรมการผูจัดการ 

 

หมายเหต ุ   ในวาระงดออกเสียงทุกวาระ ไดรวมหุนจํานวน 72,168,269 หุน ของ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ซึ่งมา

ประชุมในฐานะผูถือหุนของบริษัทฯ แตไมใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 35/2543 ซึ่งกําหนดใหบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด เขาประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนได 

แตจะไมใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในฐานะผูถือหุน  


