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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่1  

พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คร้ังที ่1/2554 (คร้ังใหม่) 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 

ของ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2554 (คร้ังใหม่) 

 

เวลาและสถานที ่ : ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเดอะอโนมา  
แกรนด ์ โรงแรมอโนมา เลขท่ี 99 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม :  1. นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นางปรารถนา มงคลกลุ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ   
                                                                ตรวจสอบ 
4. ดร. พิชิต นิธิวาสิน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 
5. นายสตีเฟน ฟอร์ดแฮม กรรมการ/กรรมการสรรหา  
                                                               และกาํหนดค่าตอบแทน 
6. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
7. นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
8. นางโจอ้ี ฮอร์น กรรมการ  
9. นายปีเตอร์ สโตคส์ กรรมการอิสระ 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม : 1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กลุ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จาํกดั 

   
ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม : 1. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มบญัชีและ

การเงิน 
2. นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั 

เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
3. นางชาร์เมน อุทารธรรม นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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4. นายปิยะ ตนัธนพิพฒัน์ นกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ :  1. นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ธนาธิป แอนด ์
พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

                                           2.     น.ส. มณัฑนี สุรกาญจน์กลุ            เลขานุการบริษทัฯ     

กจิการเบือ้งต้น :  

 นายอศัวนิ คงสิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่
มีกรรมการของบริษทัฯ จาํนวน 9 คน เขา้ร่วมประชุม และมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 770 
ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 156,669,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 22.13 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ของ
บริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 708,004,413 (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) และเน่ืองจากเป็นการนดัประชุมใหม่ ตาม
มาตรา 103 วรรคสอง  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 35 จึงไม่จาํตอ้งมี
องคป์ระชุม  

หลงัจากเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้จาํนวนผูถื้อหุน้และร้อยละของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมแลว้ ประธานกรรมการได้
กล่าวเปิดประชุมอยา่งเป็นทางการ และไดข้อมอบหมายให ้ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด ์พาร์ทเนอร์ จาํกดั เป็นผูท้าํหนา้ท่ีช้ีแจงขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการประชุมและอ่านรายละเอียด
แต่ละวาระการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ  

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค ไดก้ล่าวแนะนาํช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีมาร่วมประชุม รวมทั้งแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่มีตวัแทนผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ
การลงคะแนนพร้อมช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2 การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนจะใหมี้การลงมติสาํหรับวาระนั้นๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น ใหย้กมือข้ึนและแจง้ช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะให้
แจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  

3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บแจก
จากเจา้หนา้ท่ีก่อนการเขา้ร่วมประชุม บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
เท่านั้น ยกเวน้วาระท่ี 5 ซ่ึงเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการท่ีบริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกคนไม่วา่
จะเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ทั้งน้ีเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระ
ถดัไป  

4. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  
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5. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ (ยกเวน้กรณีผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้ กล่าวคือ ตอ้ง
ออกเสียงลงคะแนนดว้ยจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของแต่ละคนวา่ อนุมติั ไม่อนุมติั หรือ งดออกเสียง เท่านั้น  

6. คสัโตเดียนท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยผูล้งทุนในต่างประเทศสามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระได ้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจาํนวนคะแนนเสียงท่ีอนุมติั จาํนวนคะแนนเสียงท่ีไม่อนุมติั 
และจาํนวนคะแนนเสียงท่ีงดออกเสียง  

7. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้นหกัออกจากจาํนวน
เสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ทั้งน้ีใน
กรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นชอบ หรือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์

8. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมารับฟังการประชุมผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมเลก็ ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีไวเ้พ่ืออาํนวยความ
สะดวกในการเกบ็บตัรลงคะแนน และรับใบคาํถามจากหอ้งประชุมเลก็มายงัหอ้งประชุมใหญ่ 

ภายหลงัการแจง้วธีิการออกเสียงแลว้ นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบัวธีิการลงคะแนนเสียง 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ การประชุมคร้ังน้ีจะใหเ้รียกวา่ การประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  คร้ังท่ี 1/2554 (คร้ังใหม่) ใช่หรือไม่ เพราะในกฎหมายมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 ไม่มีคาํวา่ คร้ังใหม่  มีแต่ใชค้าํวา่ การนดัประชุมใหม่ หรือการประชุมคร้ังหลงั   

ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา่ เน่ืองจากคร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดมี้การเรียกประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2554 แต่ไม่ครบองคป์ระชุม บริษทัฯ จึงมีการนดัประชุมใหม่ ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ ใชค้าํวา่ การประชุมใหญ่
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2554 (คร้ังใหม่) เพ่ือมิใหผู้ถื้อหุน้สับสน  

หลงัจากท่ี   ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 1/2553 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2553 

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2553 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 
29 มกราคม พ.ศ. 2553 ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ               
คร้ังท่ี 1/2553 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
156,084,590 2,500 6,452,120 162,539,210 

96.03% 0.00% 3.97% 100.00% 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีก จาํนวน 55 ราย นบัจาํนวนหุน้
ไดร้วม 5,870,110 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 825 ราย นบัจาํนวนหุน้
ไดร้วมทั้งส้ิน 162,539,210 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 22.96 ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2553 ส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 
2553 และรับรองรายงานประจําปี 

 ประธานฯ ขอให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูช้ี้แจงผล
ประกอบการของบริษทัฯ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กล่าวรายงานวา่ ในภาพรวมในปีท่ีผา่นมา รายไดร้วมลดลงร้อยละ 
10.35 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกั มาจากรายไดข้องกลุ่มธุรกิจเดินเรือลดลง เพราะมีการปลดระวางเรือ ทาํใหจ้าํนวนวนั
เดินเรือลดลง รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย/ภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.02 สาเหตุหลกัมาจากการ
ขาดทุนของเมอร์เมด และทาํใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ ลดลงดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 64.66 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
สาเหตุหลกัเน่ืองมาจากมีการเบิกเงินกูเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือจ่ายในการลงทุนและการซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และเรือ
วศิวกรรมโยธาใตน้ํ้า  กาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 56.41 เม่ือเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรกต็ามงบดุลยงัแขง็แกร่งโดยในรอบปีบญัชี 
2553 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.42 เป็น 31,532.14 ลา้นบาท 
 

ในส่วนธุรกิจหลกัแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้น เร่ิมจากกลุ่มธุรกิจขนส่ง ซ่ึงมีธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองเป็นธุรกิจ
หลกัในกลุ่มน้ี โดยมีจาํนวนวนัเดินเรือลดลง อยา่งไรกต็าม จากการท่ีบริษทัฯ ปิดธุรกิจเดินเรือประจาํเส้นทางซ่ึงเป็นเส้นทาง
ท่ีไม่ทาํกาํไร ทาํใหเ้รือของบริษทัฯ สามารถวิง่ไปรับขนส่งสินคา้ในเส้นทางอ่ืนไดม้ากข้ึน เช่น ในแถบมหาสมุทร
แอตแลนติก และมหาสมุทรแปซิฟิค แทนท่ีจะอยูใ่นเฉพาะแถบเอเชียและตะวนัออกกลางเป็นหลกั ทาํใหก้าํไรไม่
เปล่ียนแปลงมากเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยในรอบปีบญัชี 2553 มีกาํไร 1,021.32 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรหลกัๆ จากการขายเรือ
จาํนวน 11 ลาํ คิดเป็นเงิน 495.17 ลา้นบาท และจากกาํไรของ Petrolift Inc. จาํนวน 51.86 ลา้นบาท อตัราค่าระวางเรือใน
รอบปีบญัชี 2553 เท่ากบั 12,619 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบั 11,217 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัในปีก่อน  

 
เมอร์เมดขาดทุนสุทธิ 339.49 ลา้นบาท และขาดทุนสุทธิ 193.98 ลา้นบาท เม่ือรวมในงบการเงินรวมของ TTA ใน

รอบปีบญัชี 2553 อตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือของเมอร์เมด ส่วนท่ีเป็นเรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้า คิดเป็นร้อยละ 39.54 เม่ือ
เทียบกบัร้อยละ 52.64 ในปีก่อน  อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือขดุเจาะของเมอร์เมดกล็ดลงดว้ยเช่นกนั คือ ร้อยละ 56.71 
ในรอบปีบญัชี 2553 เม่ือเทียบกบัร้อยละ 94.93 ในปีก่อน แต่ค่าใชจ่้ายถาวรยงัคงมีอยูท่าํใหเ้มอร์เมดขาดทุน 
 
 ในส่วนธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน บริษทั บาคองโค จาํกดั สร้างกาํไรให ้TTA 211.71 ลา้นบาท ส่วน UMS มี
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิให ้TTA จาํนวน 79.14 ลา้นบาท โดยบริษทั บาคองโค จาํกดั มีปริมาณยอดขายปุ๋ย 151,973 เมตริกตนั 
และ UMS ขายถ่านหินในประเทศไทย จาํนวน 1.17 ลา้นเมตริกตนั 
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 โครงสร้างทางการเงินของ TTA ยงัคงแขง็แกร่ง โดยวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 TTA มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ประมาณ 8,458 ลา้นบาท และมีวงเงินสินเช่ือ 677.97 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
 ในดา้นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจนั้น บริษทัฯ พยายามสร้างความสมดุลทางธุรกิจ โดยในรอบปีบญัชี 2553 
รายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจขนส่งคิดเป็นร้อยละ 54 ของรายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม เทียบกบัร้อยละ 70 ในรอบปีบญัชี 2552 
รายไดข้องกลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 26 ในรอบปีบญัชี 2553 เทียบกบัร้อยละ 3 ในรอบปีบญัชี 
2552 
 
 สาํหรับในไตรมาสท่ี 1 ของรอบปีบญัชี 2554 ความสมดุลทางธุรกิจยงัคงดาํเนินต่อไป แมว้า่เมอร์เมดจะยงัคง
ขาดทุน แต่ในไตรมาสต่อๆ ไปน่าจะดีข้ึน ในส่วนของ UMS กาํไรในปีน้ีน่าจะดีกวา่ปีท่ีแลว้  
 
 ในดา้นกลยทุธ์ทางธุรกิจ ใน 3 ปีขา้งหนา้ TTA จะไปเนน้ธุรกิจ commodities และธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจาก ก) ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนไดดี้เหมือนในปี 
2548-2551 ในปี พ.ศ. 2553 จาํนวนเรือท่ีเขา้มาในกองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองขยายตวัร้อยละ 18 ในขณะท่ีอุปสงค์
ขยายตวัเพียงร้อยละ 6 จึงเกิดความไม่สมดุล และทาํใหก้ดดนัค่าระวางเรือ และคงจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 2-3 ปี กวา่จะเขา้สู่
ภาวะปกติ ข) เมอร์เมดมีผลประกอบการท่ีไม่น่าพอใจ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเปล่ียนผูบ้ริหารและวางมาตรการเพ่ือจะ
ปรับปรุงเมอร์เมด โดยบริษทัฯ คาดวา่ หลงัเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป ธุรกิจของเมอร์เมดน่าจะกระเต้ืองข้ึน โดยดู
จากจาํนวนสัญญาท่ีจะใชเ้รือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้าท่ีคาดวา่จะจะเพ่ิมมากข้ึนตามภาวะราคานํ้ามนัท่ีพุง่สูงข้ึน อน่ึง จะเห็นได้
วา่ ธุรกิจท่ี TTA ซ้ือมามีสภาพแตกต่างกนั บางบริษทั เราซ้ือมาก่อนท่ีจะเร่ิมธุรกิจ เช่น เมอร์ตนั บางบริษทัอยูใ่นช่วงการ
ปรับปรุงหรือตอ้งการการปรับธุรกิจ เช่น บริษทั บาคองโค จาํกดั และ UMS และบริษทัท่ีมีความพร้อมและมีธุรกิจอยูต่วั
แลว้ เช่น Petrolift Inc. และ Baria Serece โดยสาเหตุท่ีการลงทุนในหลายแบบน้ี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีมากข้ึนใหแ้ก่        
ผูถื้อหุน้   
 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แสดงอตัราค่าระวางบอลติคกบัราคาหุน้ของ TTA จะเห็นวา่ 
ราคาหุน้ของบริษทัฯ มีความสัมพนัธ์กบัดชันีค่าระวางบอลติค ดงันั้นหากยงัคงความสัมพนัธ์น้ีต่อไปในขณะท่ีดชันีค่าระวาง
บอลติคมีแนวโนม้ท่ีไม่สดใสกจ็ะทาํใหร้าคาหุน้ของ TTA ไม่สดใสไปดว้ย ดงันั้น บริษทัฯ จึงพยายามทุกวถีิทางท่ีจะลงทุน
ในธุรกิจอ่ืนเพ่ือลดบทบาทของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอ่ืนในกลุ่มบริษทัฯ ให้
มากข้ึนและเพ่ือใหผ้ลตอบแทนกบัผูล้งทุนท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะไดท้าํใหร้าคาหุน้ของ TTA ดีข้ึนไปดว้ย  
 
 ในดา้นแนวโนม้ต่างๆ นั้น ขณะน้ีราคานํ้ามนัสูงข้ึน ซ่ึงจะทาํใหค้วามตอ้งการใชเ้รือบริการนอกชายฝ่ังมีแนวโนม้ดี
ข้ึน และในดา้นถ่านหิน มีความตอ้งการใชถ่้านหินในทวปีเอเชียมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหร้าคาถ่านหินปรับตวัสูงข้ึน   
 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
    พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์ (ผูถื้อหุน้) ขอตาํหนิเร่ืองการประชุมคราวก่อนท่ีไม่มีการประสานงานกบัผูถื้อหุน้
รายใหญ่ทาํใหอ้งคป์ระชุมไม่ครบ และทาํใหผู้ถื้อหุน้เสียเวลาเดินทางมาประชุม  
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 ในเร่ืองผลการดาํเนินงาน การขาดทุนของเมอร์เมดทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อ TTA ดงันั้นขอใหบ้ริษทัฯ รีบ
ดาํเนินการแกไ้ข หากจาํเป็นตอ้งสละท้ิงไปกอ็าจจะตอ้งดาํเนินการ เน่ืองจากเมอร์เมดไม่ใช่ธุรกิจหลกัของ TTA ดว้ย และ
ขอถามวา่ การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารของเมอร์เมดนั้น จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของเมอร์เมดดีข้ึนหรือไม่ อยากทราบ
ขอ้สรุปในการแกไ้ขเมอร์เมด 
 
 น.ส. ประกายดาว เขมะจนัตรี (ผูถื้อหุน้) ใหค้วามเห็นวา่ จากรายงานประจาํปีจะเห็นไดว้า่ ธุรกิจเมอร์เมดมีความ
เส่ียงมาก โดยมีขอ้หน่ึงระบุไวว้า่ ลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพในธุรกิจน้ีมีจาํนวนจาํกดัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจเรือขดุเจาะ และแมว้า่
กรรมการทราบวา่มีความเส่ียงและทั้งยงัมีผลขาดทุน เหตุใดจึงรับมอบเรือเขา้มาใหม่ 4 ลาํ  และอตัราการใชป้ระโยชน์จาก
เรืออยูใ่นระดบัตํ่า แปลวา่ กาํลงัการใชเ้รือยงัเหลืออยู ่จึงไม่ควรรับมอบเรือใหม่เขา้มาอีก 
 
   นายทองอินทร์ แสงงาม รับมอบฉนัทะจาก น.ส. ศุลีพร อรัญญิก และ นางสุวรีย ์นนทพนัธ์ (ผูถื้อหุน้) ขอใหช้ี้แจง
วา่ การประชุมคร้ังน้ีครบองคป์ระชุมหรือไม่  จากรายงานประจาํปีหนา้ 4 จุดเด่นทางการเงินของบริษทัฯ แสดงใหเ้ห็นวา่ 
กาํไรต่อหุน้ลดลงตามลาํดบัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา ขอถามวา่ ปี 2554 จะเป็นอยา่งไร เพราะเมอร์เมดยงัคงขาดทุนต่อไป 
และขอเสนอวา่ อะไรท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงทางธุรกิจขอใหห้ยดุดาํเนินการ เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ในดา้นเงินปันผลเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีแลว้ลดลงคร่ึงหน่ึงขอใหพิ้จารณาดว้ย อีกทั้งราคาหุน้ของ TTA กไ็ม่กระเต้ืองข้ึน แมว้า่ดชันีในตลาดหลกัทรัพย์
ปรับตวัสูงข้ึนไปมากแลว้  
 
 ประธานฯ ขอใหคุ้ณธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงเก่ียวกบัองคป์ระชุมในคร้ังน้ี 
 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไดพ้ยายามติดต่อผูถื้อหุน้ต่างๆ ใหม้าประชุมแลว้ แต่บริษทัฯ ไม่สามารถบงัคบั
ผูถื้อหุน้ใหม้าประชุมหรือมอบฉนัทะ และตามกฎหมายมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติั บริษทั มหาชน จาํกดั การเรียก
ประชุมคร้ังใหม่ไม่จาํตอ้งครบองคป์ระชุม ดงันั้น การประชุมในวนัน้ีจึงสามารถดาํเนินการได ้
 
  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเก่ียวกบัราคาหุน้ดงัน้ี  ราคาหุน้ของ TTA สัมพนัธ์กบั
ดชันีอตัราค่าระวางบอลติค ในช่วงปี พ.ศ. 2551 ราคาหุน้ของ TTA สูงข้ึนมากเน่ืองจากดชันีอตัราค่าระวางบอลติคข้ึนไปสู่
จุดสูงสุด แต่หลงัจากนั้นมามีการสั่งต่อเรือใหม่มาก และเร่ิมส่งมอบเรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้ไป ดงันั้นแมว้า่ดชันีตลาด
หลกัทรัพยจ์ะสูงข้ึน แต่ดชันีอตัราค่าระวางบอลติคยงัไม่กระเต้ืองข้ึน ทาํใหร้าคาหุน้ของ TTA ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า 
 
 ในส่วนของเมอร์เมดนั้น เป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนสูง จึงตอ้งใชเ้วลาในการท่ีจะใหผ้ลตอบแทนกลบัมา แต่ในอดีต
เมอร์เมดไม่เคยขาดทุน เพ่ิงมาเร่ิมขาดทุนในปี พ.ศ. 2553  และการท่ีเมอร์เมดรับมอบเรือเขา้มาใหม่ 4 ลาํ เน่ืองจากในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมอร์เมดระดมทุนเพ่ิมทุนโดยการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในคร้ังแรก (IPO) เพ่ือนาํหลกัทรัพย์
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ เพ่ือนาํเงินมาขยายกิจการ และเม่ือไดเ้งินมา กน็าํมาลงทุนในการสั่งต่อเรือใหม่ 
ซ่ึงใชเ้วลาการสั่งต่อเรือใหม่ประมาณ 2-3 ปี เน่ืองจาก ขณะนั้นมีความตอ้งการใชเ้รือบริการนอกชายฝ่ัง แต่ปรากฎวา่ในช่วง
ปี พ.ศ. 2553 ความตอ้งการใชเ้รือบริการนอกชายฝ่ังชะลอตวัลง แต่ในปีน้ีคาดวา่จะกลบัมาดีข้ึนอีก   บริษทัฯ ทราบดีวา่ 
สินทรัพยข์องเมอร์เมดใชเ้งินจาํนวนมาก คือ เรือวศิวกรรมโยธาใตน้ํ้าท่ีมีระบบกาํหนดตาํแหน่งโดยเคร่ืองยนต ์ (dynamic 

position dive support vessel) 1 ลาํใชเ้งินประมาณ 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้น เมอร์เมดจึงจาํเป็นตอ้งระดมทุน
ดว้ยตนเองจากตลาดหลกัทรัพย ์ณ เวลาน้ี เมอร์เมดกใ็ชก้ลยทุธ์เดิมในการขยายธุรกิจโดยการตั้งบริษทัร่วม เพ่ือจะระดมทุน
ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศนอร์เวย ์  ในปีน้ี บริษทัฯ จะเนน้ในเร่ืองตลาดของเมอร์เมด โดยจะเพ่ิมตลาดในต่างประเทศ
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ใหม้ากข้ึน นอกเหนือจากในทวปีเอเชีย ซ่ึงจะทาํโดยการหาพนัธมิตรในแต่ละภมิูภาค ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหเ้มอร์เมดตอ้งเขา้
ไปซ้ือบริษทัเลก็ๆ เพ่ือหาพนัธมิตร เช่น ในตะวนัออกกลาง โดยคาดวา่จะทาํใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือของเมอร์เมด
สูงข้ึน  
 
 การท่ีมองวา่ เมอร์เมดไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ขอช้ีแจงวา่ แมว้า่ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง
จะเป็นธุรกิจเดิมของบริษทัฯ แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่ เราจะตอ้งมีธุรกิจหลกัเพียงธุรกิจเดียว ซ่ึงการกระจายความเส่ียงทาง
ธุรกิจของบริษทัฯ กเ็พ่ือท่ีจะไม่พ่ึงพากาํไรจากธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 
 
      นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์(ผูถื้อหุน้) แสดงความเห็นวา่ ยงัไม่เห็นความชดัเจนของแนวทางการดาํเนินงานในปีน้ีวา่
จะจดักลุ่มธุรกิจในแต่ละกลุ่มใหมี้ผลตอบแทนประมาณร้อยละเท่าไร และแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีวธีิการในการควบคุมในเร่ือง
ค่าใชจ่้ายอยา่งไร เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานในปีน้ีจะไดไ้ม่ตกตํ่าเหมือนปีท่ีผา่นมา ในเร่ืองของเมอร์เมด การท่ีบอกวา่จะไป
บุกเบิกตลาดต่างประเทศมากข้ึนนั้น มีความกงัวลวา่จะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมากข้ึนหรือไม่ ในเร่ืองราคาหุน้ ไม่น่าจะตกตํ่าได้
ถึงเพียงน้ี และคณะกรรมการจะสามารถพิจารณาเงินปันผลใหเ้พ่ิมข้ึนไดห้รือไม่  และขอใหช้ี้แจงวา่ เป้าหมายในปีน้ีจะเป็น
อยา่งไร 
 
    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ตอบประเดน็เร่ืองการลดค่าใชจ่้ายวา่ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการ
อยู ่แต่ในกรณีธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งคงท่ี แต่รายไดใ้นกลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้       เท
กองค่อนขา้งตํ่า ทาํใหดู้วา่ ผลตอบแทนลดลง ในส่วนของราคาหุน้นั้น ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาน้ี ราคาหุน้ของบริษทัฯ ตํ่ากวา่
มูลค่าตามบญัชี และไม่น่าแปลกใจหากเทียบกบับริษทัเดินเรือขนาดใหญ่อ่ืนๆ ในยโุรป สาเหตุท่ีราคาหุน้ TTA ตํ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชี เน่ืองจากช่วงน้ีภาวะตลาดของเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองอ่อนตวัและผลประกอบการของเมอร์เมดขาดทุน  
 
 ดา้นเป้าหมายของธุรกิจแต่ละกลุ่ม เราไม่ไดแ้บ่งวา่ แต่ละกลุ่มจะมีผลตอบแทนเท่าๆ กนั เพราะเมด็เงินลงทุนของแต่
ละกลุ่มธุรกิจไม่เท่ากนั เช่น กลุ่มธุรกิจโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานใชเ้งินลงทุนตํ่ากวา่ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง และธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ัง ซ่ึงประมาณร้อยละ 62 หรือมากกวา่ของเงินลงทุนไปอยูท่ี่กลุ่มธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและ
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ดงันั้นในส่วนของการควบคุมค่าใชจ่้ายของธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เราพยายาม
ระมดัระวงัค่าใชจ่้ายอยูแ่ลว้ แต่เน่ืองจากรายไดต้ ํ่าทาํใหผ้ลประกอบการไม่ดีนกั  ในส่วนของเมอร์เมด กลยทุธ์คือ เปิดตลาด
นอกประเทศใหม้ากข้ึน เน่ืองจากราคานํ้ามนัสูงข้ึนแลว้ เพ่ือใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือสูงข้ึน 
 
 นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์ (ผูถื้อหุน้) แสดงความเห็นวา่ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์จาํนวนมากท่ีรายได้
ไม่ตก แต่กาํไรเพ่ิมข้ึน โดยเกิดจากควบคุมค่าใชจ่้ายไดดี้  ในส่วนของบริษทัฯ รายไดล้ดลงเยอะ แต่ค่าใชจ่้ายยงัคงสูงอยู ่ ซ่ึง
จะเป็นอุปสรรคต่อผลประกอบการของบริษทัฯ 
 
 ประธานฯ กล่าววา่ ทางบริษทัฯ ไดพ้ยายามท่ีจะควบคุมค่าใชจ่้ายอยู ่แต่คงตอ้งใชเ้วลา 
    

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และมีมติรับรองรายงานประจาํปี 2553 ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
175,391,177 1,167,110 6,500,870 183,059,157 

95.81% 0.64% 3.55% 100.00% 

     หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 65 ราย นบั
จาํนวนหุน้ไดร้วม 20,519,947 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 890 ราย 
นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 183,059,157 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.86  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 
2553 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 
30 กนัยายน พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
น.ส. ประกายดาว เขมะจนัตรี (ผูถื้อหุน้) สอบถามเก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัในเครือในรอบปีบญัชี 

2553 เพ่ิมข้ึนประมาณ 5,000 ลา้นบาท โดยขอทราบวา่ บริษทัฯ นาํเงินส่วนไหนมาใหกู้แ้ละมีตน้ทุนทางการเงินของ 
บริษทัฯ เท่าไร คิดดอกเบ้ียเท่าไร โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระบุไวว้า่คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีหลกัประกนั 
ระยะเวลา 3 ปี และใหกู้เ้ป็นสกลุเงินอะไร และไดค้าํนึงถึงความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนหรือไม่ 

 
คุณฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ ในการซ้ือเรือของบริษทัฯ 

บริษทัฯ  มีแหล่งเงินทุนภายในและแหล่งเงินกูจ้ากต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40:60 และทั้งบริษทัฯ และ
เมอร์เมดมีรายรับเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้น การกูเ้งินจะกูใ้นสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยจะเป็น 
natural hedge เน่ืองจากรายรับและรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 
น.ส. ประกายดาว เขมะจนัตรี (ผูถื้อหุน้) สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ดงันั้น TTA ใหบ้ริษทัยอ่ยกูใ้ช่หรือไม่ การท่ีบอกวา่ 

เมอร์เมดระดมทุนในตลาดสิงคโปร์เพ่ือการซ้ือเรือ และเงินไม่พอหรือเปล่า จึงตอ้งมากู ้TTA และในเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย จะ
มีการเสียเปรียบบริษทัในเครือหรือไม่ เพราะ TTA ออกหุน้กูใ้นประเทศโดยมีอตัราดอกเบ้ียหุน้กูต้ ํ่า แต่ไปใหบ้ริษทัใน
เครือกูใ้นอตัราคงท่ี 

 
 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ ในสัญญาเงินกูร้ะยะยาวท่ีเราไดรั้บวงเงินสินเช่ือเพ่ือ

การซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้น มีอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่ามาก จึงไม่มีความเส่ียง และในส่วนการใหบ้ริษทัใน
เครือกู ้เราจะไม่ใหเ้กิดการเสียเปรียบ กล่าวคือ หากตน้ทุนทางการเงินของ TTA เป็นเท่าไร เรากจ็ะใหบ้ริษทัในเครือจ่ายใน
อตัราเท่ากนั  

 
น.ส. ประกายดาว เขมะจนัตรี (ผูถื้อหุน้) แสดงความเห็นเก่ียวกบักาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

จริงวา่ไม่น่าจะเกิดข้ึน หากรายรับและรายจ่ายเป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
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ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มบญัชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ เน่ืองจาก TTA เป็นบริษทัไทย บริษทัฯ จึงตอ้งแปลง
ค่าเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกลุเงินไทยในงบการเงิน ในเร่ืองเงินใหกู้จ้าํนวน 5,000 ลา้นบาท บริษทัฯ ไม่ไดใ้ห้
เมอร์เมดกูเ้งิน 5,000 ลา้นบาทน้ี แต่เป็นการใหบ้ริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อย
ละ 100 เป็นผูกู้ ้

 
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์(ผูถื้อหุน้) กล่าววา่ ในงบกระแสเงินสดของงบการเงินภาษาไทย หนา้ 114 มีรายรับ

จากเงินลงทุนระยะสั้นนบัวา่เป็นผลดี อยา่งไรกต็าม เป็นท่ีสังเกตวา่ จากขอ้มูลงบกระแสเงินสดในรอบปีบญัชี 2553 ไม่มี
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายยงัคงสูงอยูซ่ึ่งเขา้ใจวา่รวมค่าใชจ่้ายจากรายไดข้องกรรมการดว้ย เม่ือ
รายรับของบริษทัฯลดตํ่าลง แต่คณะกรรมการบริษทัฯ มีรายไดเ้หมือนเดิมจึงควรพิจารณา และขอทราบตวัเลขการลงทุน
ต่างๆ และใหข้อ้คิดเห็นวา่ บริษทัฯ ควรคาํนึงถึงการบริหารความเส่ียงดว้ย 

 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงใหท้ราบวา่ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการ

ลงทุนดงัน้ี  ลงทุนใน UMS ประมาณ 3,900 ลา้นบาท ลงทุนเพ่ือการรับมอบเรือท่ีสั่งต่อใหม่จากญ่ีปุ่นประมาณ  1,000 ลา้น
บาท  เมอร์เมดลงทุนประมาณ 4,800 ลา้นบาทในการรับเรือของเมอร์เมด และบริษทัฯ ลงทุนใน Petrolift Inc. ประมาณ 900 
ลา้นบาท ส่วนสาเหตุท่ีกาํไรของ TTA ลดลงเน่ืองจากอตัราการใชป้ระโยชน์ของเมอร์เมดลดลง ดงันั้นเราจะตอ้งให ้        
เมอร์เมดมีความเป็นสากลในการทาํธุรกิจออกไปในต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ การลงทุน
ใน Petrolift Inc. และบริษทัอ่ืนๆ กย็งัคงมีกาํไรอยู ่ยกเวน้แต่เพียงเมอร์เมด และเน่ืองจากเมอร์เมดไดรั้บมอบเรือเขา้มามาก 
ทาํใหค้่าเส่ือมราคา และเงินกูเ้พ่ิมข้ึน   

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติังบดุล บญัชีกาํไรขาดทุน และงบกาํไรสะสม สาํหรับปีบญัชีส้ินสุด 30 
กนัยายน พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
171,973,477 1,209,210 9,876,470 183,059,157 

93.94% 0.66% 5.40% 100.00% 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 และจัดสรรทุน
สํารองตามกฏหมาย 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 43 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจนกวา่ทุนสาํรอง
น้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และในปีน้ีบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเป็นเงินจาํนวน 795,573,570 บาท 
(เจด็ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นหา้แสนเจด็หม่ืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบบาท) เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบจาํนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่จาํตอ้งตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.26 บาทต่อหุน้ 
และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยวนั
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็น
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วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

นายอภินนัท ์ ตนัติวฒันะ ผูรั้บมอบฉนัทะของหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล ก้ิมฮะเชียง (ผูถื้อหุน้) แสดงความเห็น
วา่ บริษทัฯ มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะปันผลใหผู้ถื้อหุน้มากกวา่น้ี เพราะมีเงินสดประมาณ 8,458 ลา้นบาทตามงบ
การเงิน จึงเสนอใหจ่้ายเงินปันผล 1 บาท  

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์  (ผูถื้อหุน้) สนบัสนุนการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1 บาท และไดอ้า้งถึง
ขอ้กาํหนดในกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทั มหาชน จาํกดั มาตรา 115 วา่ การจ่ายเงินปันผลนั้นผูถื้อหุน้เป็นผูมี้อาํนาจ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผล  การเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.26 บาทนั้น นอ้ยเกินไป เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดต้ั้งสาํรอง
ตามกฎหมายครบถว้นแลว้ ดงันั้น ขอเสนอใหจ่้ายเงินปันผลเป็น 3 ตวัเลือก คือ หุน้ละ 0.26 บาท หุน้ละ 0.50 บาท และหุน้
ละ 1 บาท และขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแทนตวัเลขเงินปันผลหุน้ละ 0.26 บาทท่ีคณะกรรมการเสนอมา 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ สาเหตุท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอเงินปันผลหุน้
ละ 0.26 บาท เน่ืองจาก บริษทัฯ มีหน้ีสินระยะยาวประมาณ 2,154 ลา้นบาทท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี และในหมาย
เหตุประกอบงบขอ้ 35.1 และ 35.2 บริษทัฯ มีพนัธะการจ่ายเงินจากสัญญาก่อสร้างเรือเดินทะเล และเรือท่ีเช่าเขา้มาเสริมกอง
เรือเกือบ 5,000 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งสาํรองเงินสดไวส้าํหรับการสั่งต่อเรือท่ีมีมาจากในอดีต  นอกจากน้ี จากการ
ท่ีเมอร์เมดมีรายไดล้ดลง บริษทัฯ จึงตอ้งสาํรองเงินสดไว ้ ในกรณีท่ีเมอร์เมดอาจมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้ 
ซ่ึงหากในอนาคต หากพนัธะต่างๆ เหล่าน้ีหมดไป บริษทัฯ กอ็าจจะมีโอกาสท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดม้ากข้ึน 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดช้ี้แจงในขอ้กฎหมายวา่ ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดเ้ขียนไวช้ดัเจนแลว้วา่ 
ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล จึงสามารถพิจารณาวา่จะอนุมติัหรือไม่อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงิน 0.26 
บาทต่อหุน้ 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์ (ผูถื้อหุน้) เสนอใหพิ้จารณาเป็นทางเลือก 3 ตวัเลข ตามท่ีเสนอไวข้า้งตน้ และ
พิจารณาไปทีละตวัเลข  

นายประสิทธ์ิ พิรัญเจริญ (ผูถื้อหุน้)  เขา้ใจท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดช้ี้แจง แต่
ขอใหพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึนซ่ึงถือวา่เป็นเงินไม่มากนกั หากไปดูธุรกิจคู่แข่ง เช่นบริษทั พรีเชียส ชิปป้ิง จาํกดั 
(มหาชน) นั้น พรีเชียสไดจ่้ายเงินปันผลเกือบทุกไตรมาส และทาํใหร้าคาหุน้มีเสถียรภาพมาก หาก TTA ทาํได ้ กจ็ะทาํให้
ราคาหุน้มีเสถียรภาพมากกวา่น้ี เกิดความมัน่คงและเป็นผลดีต่อผูล้งทุน 

นายธนวฒัน์ ป่ินรอด (ผูถื้อหุน้) แสดงความเห็นวา่ การจ่ายเงินปันผลของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาน้ี ไม่น่าจะเก่ียวขอ้ง
กบัพนัธะการจ่ายหน้ีในปีบญัชีหนา้ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีจะหาเงินจากการทาํธุรกิจในปีหนา้มาจ่าย ดงันั้นควร
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลในปีน้ีใหม้ากข้ึน 

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์ (ผูถื้อหุน้)   แสดงความเห็นวา่ หน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี นั้น โดยส่วนใหญ่บริษทั
จะมีวธีิการแกปั้ญหาโดยการออกหุน้กู ้ซ่ึงปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียกย็งัไม่สูงมาก เพ่ือใชช้าํระหน้ีท่ีมีใกลถึ้งกาํหนดชาํระ  
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นอกจากน้ีบริษทัฯ มีกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรอยูจ่าํนวนมาก ดงันั้นการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึน จึงไม่น่าจะเป็น
ภาระกบับริษทัฯ มากนกั ในส่วนของการลงคะแนนเสียงวาระน้ี ผูถื้อหุน้รายยอ่ย อาจเป็นเพียงเสียงส่วนนอ้ย อยา่งไรกต็าม 
ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวน 

นายภานุวฒัน์ บุญญะกิตติ ผูรั้บมอบฉนัทะของนายปรีชา ตั้งสัมพนัธ์  (ผูถื้อหุน้) มีความเห็นวา่  ขอเสนอใหมี้การ
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม ในอตัราเกินร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิประจาํปี โดยจะเป็นหุน้ละ 0.50 บาท หรือหุน้ละ 1 บาท โดยใช้
วธีิการลงคะแนนเป็นวาระอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็น วาระ 15.1 และ 15.2 โดยวาระ 15.1 เสนอใหพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.50 บาท หรือหุน้ละ 1 บาท และ วาระ 15.2 เสนอใหพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราตามวาระก่อนกบัอตัรา 0.26 
บาทตามท่ีกรรมการเสนอ และวาระ 15.3 เป็นการลงคะแนนใหมี้วาระท่ีจะนาํไปเสนอรวมกบัในวาระท่ี 4  โดยจะตอ้งใช้
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

นายอภินนัท ์ตนัติวฒันะ (ผูรั้บมอบฉนัทะ) มีความเห็นวา่ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา ใหเ้ลือกพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุน้ละ 1 บาท มิใช่เพียง 0.50 บาท  

ท่ีปรึกษากฎหมาย เสนอใหมี้การลงคะแนนเสียงในอตัราหุน้ละ 0.26 บาทก่อนและหากมติท่ีประชุมไม่อนุมติัจึงจะ
ไปพิจารณาขอ้เสนอจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ละ 0.50 บาท และ 1 บาทต่อไป   

  นายธนวฒัน์ ป่ินรอด (ผูถื้อหุน้)  เม่ือทางคณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงท่ี 0.26 บาท ผูถื้อหุน้ในท่ีน้ี
ควรลงคะแนนเสียงไม่อนุมติัตามท่ีเสนอ และใหล้งบนัทึกในรายงานการประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมไม่เห็นดว้ย 

  นายเศรษฐา ปวณีอภิชาต ผูรั้บมอบฉนัทะจาก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) มีขอ้
ซกัถามถึงกรณีกองทุนไดล้งคะแนนเสียงมาแลว้ล่วงหนา้ หากมีการเปล่ียนแปลงอตัราการจ่ายเงินปันผล กจ็ะมีประเดน็ใน
การลงคะแนน 

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บาํรุงพฤกษ ์ (ผูถื้อหุน้) ไดอ้่านบทบญัญติัมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
เก่ียวกบัการเล่ือนลาํดบัระเบียบวาระวา่ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุม และการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด ดงันั้น ถา้
มีผูถื้อหุน้ตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนดร้องขอ กจ็ะตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองนั้น 

นายภานุวฒัน์ บุญญะกิตติ (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ขอใหพิ้จารณาเล่ือนวาระท่ี 4 ไปพิจารณาในวาระอ่ืนๆ  พร้อมกบัขอ
เสนอวาระเป็นวาระท่ี 15.1 

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์ (ผูถื้อหุน้) เสนอใหป้ระชุมคณะกรรมการทนัที และเสนอจาํนวนเงินปันผลใหท่ี้ประชุม
ลงมติ และอา้งอิงกรณีตวัอยา่งของบริษทัจดทะเบียนแห่งหน่ึง วา่มีการปรับเงินปันผลในวนัประชุมผูถื้อหุน้มาแลว้  และไม่
เห็นดว้ยท่ีจะใหล้งมติในวาระน้ีดว้ยเงินปันผลหุน้ละ 0.26 บาท น้ีไปก่อน และไปออกเสียงในวาระอ่ืนๆ อีก 

 ผูถื้อหุน้  (ไม่ระบุช่ือ) เสนอใหเ้ป็นวาระอ่ืนๆ ใหเ้ป็นการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เพ่ือใหก้ารประชุมดาํเนินต่อไปได ้

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์ (ผูถื้อหุน้) มีความเห็นวา่ ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการซ้ือกิจการมากมาย และมีเงินและกาํไร
สะสมพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลเพ่ิมได ้ดงันั้น จึงขอใหก้รรมการพิจารณาวาระน้ีใหเ้รียบร้อยก่อน ผูถื้อหุน้จึงจะลงมติในวาระน้ี 



 - 23 -

นางอารยา เพง็นิติ ผูถื้อหุน้และตวัแทนผูถื้อหุน้ นายชาญ ธนศรีวนิชชยั  แสดงความเห็นวา่ ปกติการมอบฉนัทะ
มกัจะเช่ือวา่ จะไม่มีปัญหาในการประชุม ดงันั้นการมอบอาํนาจกจ็ะมีประเดน็ดว้ย โดยคณะกรรมการกจ็ะใชค้ะแนนเสียงท่ี
ไดท้ราบมาแลว้มาเป็นเคร่ืองต่อรอง ซ่ึงถือวา่ไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ ดงันั้น หากกรรมการพิจารณาเปล่ียนเงินปันผลเพ่ือ
ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้กจ็ะเป็นผลดีต่อหุน้ของบริษทัฯ  

 ท่ีปรึกษากฎหมาย  ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัและอยูใ่นต่างประเทศดว้ย เม่ือผูถื้อหุน้
เหล่าน้ีมีการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยกบัเงินปันผลท่ีคณะกรรมการเสนอแลว้  หากบริษทัฯ จะเปล่ียนเป็นยอดเงินปันผล เช่น 
0.50 บาท กจ็ะทาํใหก้ารลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัไดล้งคะแนนมาแลว้ จะเป็นเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยกบั
ขอ้เสนอเงินปันผลอ่ืน  

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิประจาํปีไว ้ และบริษทัฯ กไ็ดด้าํเนินการตามนโยบายมาตลอด คณะกรรมการบริษทัฯ 
เขา้ใจผูถื้อหุน้ ดงันั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท ไปก่อน และบริษทัฯ จะไป
ติดต่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัในต่างประเทศเพ่ือใหพิ้จารณาจ่ายเป็นเงินปันผลเพ่ิมอีก  

 นางอารยา เพง็นิติ (ผูถื้อหุน้) เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอท่ีประนีประนอมน้ี แต่ขอทราบเง่ือนเวลา 

นายวสันต ์ พงษพ์ทุธมนต ์ (ผูถื้อหุน้) ขอใหมี้การยนืยนัขอ้ผกูพนัวา่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพ่ิมอีกเป็นจาํนวน
เท่าใด  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าววา่ บริษทัฯ จะไปติดต่อกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุน
สถาบนัท่ีส่งหนงัสือมอบฉนัทะมา แต่ไม่สามารถบอกตวัเลขล่วงหนา้ไดแ้ละเง่ือนเวลาล่วงหนา้ได ้  เน่ืองจากบริษทัฯ อยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะเป็นการไปช้ีนาํขอ้มูล 

นางอารยา เพง็นิติ (ผูถื้อหุน้) ขอใหเ้ขียนรายงานการประชุมวา่ ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัโดยมีเง่ือนไขวา่ ผูบ้ริหารรับท่ี
จะไปดาํเนินการตามท่ีแจง้ผูถื้อหุน้ ไดห้รือไม่ 

ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ การลงคะแนนโดยมีเง่ือนไขกจ็ะมีปัญหาในภายหลงัอีก ขอใหผู้ถื้อหุน้เช่ือใจคณะ 
กรรมการบริษทัฯ 

นายพีรวฒัน์ เศรษฐพานิช ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เสนอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพ่ือเป็น
หลกัฐาน   

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํรอบปีบญัชี 2553 ในรูปของเงินสดในอตัราหุน้
ละ 0.26 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัพธุท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 
2554 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
104,116,863 69,861,994 9,096,900 183,075,757 

56.87% 38.16% 4.97% 100.00% 

หมายเหตุ   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 6 ราย นบัจาํนวนหุน้ได้
รวม 16,600 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 896 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม
ทั้งส้ิน 183,075,757 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.86 ของจาํนวนหุน้ ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของ บริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัจาํนวน 1 ใน 3 โดย
กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ 

ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 
(1) ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั (ถึงแก่กรรมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553) 
(2)   ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
(3) ดร. พิชิต นิธิวาสิน 
(4)   นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ 
 
คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาแลว้และขอเสนอให ้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ดร. พิชิต นิธิวาสิน และ         

นายศกัด์ิ เอ้ือชูเกียรติ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม  
นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาและขอเสนอช่ือ นายออรัล วลิสัน ดอว ์ ใหเ้ป็น
กรรมการแทน ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั ทั้งน้ีรายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม             
ผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาและเห็นควรเสนอให้บุคคลดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากผูถื้อหุ้น
ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 (คร้ังใหม่) 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
โดยมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 (คร้ังใหม่) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

- ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทตั 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 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. พชิิต นิธิวาสิน 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

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

- นายศักดิ์ เอือ้ชูเกยีรต ิ
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

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

 

และอนุมติัการเลือกตั้งนายออรัล วิลสัน ดอว ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน ม.ร.ว. จนัทรแรมศิริโชค จนัทรทตั 
โดยมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 (คร้ังใหม่) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
162,481,006 10,192,241 9,671,700 182,344,947 

89.11% 5.59% 5.30% 100.00% 
 
หมายเหตุ   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะลดลงเหลือ 893 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม
ทั้งส้ิน 182,344,947 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการแก้ไขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย 

 ประธานฯ กล่าววา่ เพ่ือใหค้่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน สาํหรับคณะ 
กรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยใหมี้ผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ซ่ึงได้รับการอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2552 เมือ่
วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2552) 

ค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร) 

ก) กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะ
ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 560,000 
บาท กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารจะไดรั้บ
เบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง 

1) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร) 

ก) กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารทั้ง 9 คน จะ
ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนรวมทั้งส้ิน 430,000 บาท 
หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บ
แต่งตั้งเพ่ิมเติมเขา้มาใหม่ จะไดรั้บค่าตอบแทนราย
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ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ซ่ึงได้รับการอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2552 เมือ่
วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2552) 

ค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงิน
จาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของ
กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

เดือนคนละ 35,000 บาท กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหาร
จะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง 
ประธานกรรมการจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 
54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ี
มิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 

 ข) กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยไม่ไดรั้บเบ้ีย
เดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุด
ยอ่ย 

 ข) กรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทยจะไดรั้บเบ้ีย
เดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

- จากเอเชียมายงัประเทศไทย: 500 ดอลลาร์สหรัฐ 
อเมริกาต่อวนั 
- จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปีอ่ืนๆ มายงัประเทศ
ไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

2) กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเบ้ียประชุม 
48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการ
ตรวจสอบคนอ่ืนๆ) และกรรมการตรวจสอบคน
อ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 
40,000 บาทต่อคร้ัง 

2) กรรมการตรวจสอบ 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

3) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการสรรหาจะไดรั้บเบ้ียประชุม 
18,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการ
กาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาคนอ่ืนๆ) 
และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
สรรหาคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วม
ประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 
 

3) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการการ
ลงทุนและกรรมการบริหารความเส่ียง 

เน่ืองดว้ยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
รวมกนัเป็นหน่ึงกรรมการชุดยอ่ย โดยมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการจึงเสนอ
ใหมี้การรวมค่าตอบแทนกรรมการชุดน้ีเป็นดงัน้ี  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะ
ไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 
เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคน
อ่ืนๆ) กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคน
อ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 
30,000 บาทต่อคร้ัง 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ณ ปัจจุบัน (ซ่ึงได้รับการอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2552 เมือ่
วนัที ่30 มกราคม พ.ศ. 2552) 

ค่าตอบแทนกรรมการทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 เน่ืองจากท่ีผา่นมายงัไม่มีกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเส่ียง จึงไม่ไดมี้การเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับกรรมการการลงทุน
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการการลงทุน และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง จะไดรั้บเบ้ียประชุม 
18,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการ
การลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียงคนอ่ืนๆ) 
กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเส่ียง
คนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 
15,000 บาทต่อคร้ัง 

4) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรรมการบริหาร) 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะไดไ้ม่ไดรั้บค่าตอบแทน
รายเดือนหรือค่าตอบแทนในรูปอ่ืนๆ  

4) คณะกรรมการบริษทัฯ (กรรรมการบริหาร) 

ไม่เปล่ียนแปลง 

5) จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของ
เงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทางในการ
จ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อ
หุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงิน
รางวลัประจาํปี เม่ืออตัราผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนของผูถื้อหุน้ *(parent shareholders funds) 
เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะ
ไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50  ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ
15 ของผลตอบแทนเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะ
นาํมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
เท่าๆ กนั 

5) ไม่เปล่ียนแปลง 

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
          ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติันโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน โดยแยกพิจารณาและอนุมติัดงัน้ี 
 
 6.1 พิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการ 

6.2 พิจารณาและอนุมติัเบ้ียเดินทางใหก้บักรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทย 
 6.3 พิจารณาและอนุมติัเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการ

ลงทุนและกรรมการบริหารความเส่ียง 
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  ส่วนการจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) 
ของกรรมการไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยอนุมติัไว ้ 

 
 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้พิจารณาวา่ ยงัไม่ควรแกไ้ขนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ี
เสนอ บริษทัฯ จะใชน้โยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552  สาํหรับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยในปัจจุบนัและส่ิงท่ีเสนอเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย และอนุมติันโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุม โดยใหมี้ผลตั้งแต่ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงัน้ี 

6.1 อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่กรรมการ 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
171,751,836 10,400,641 192,470 182,344,947 

94.19% 5.70% 0.11% 100.00% 

6.2 อนุมติัเบ้ียเดินทางใหก้บักรรมการท่ีพาํนกันอกประเทศไทย 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
171,880,496 10,269,081 195,370 182,344,947 

94.26% 5.63% 0.11% 100.00% 

6.3 อนุมติัเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนและ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
171,964,906 10,139,771 240,270 182,344,947 

94.31% 5.56% 0.13% 100.00% 

 ส่วนการจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบและเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) ของ
กรรมการไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้คยอนุมติัไว ้ 

วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 และกาํหนดค่าตรวจสอบ
บัญชี 
 

ประธานฯ กล่าววา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ 
กรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2554 
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1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 
3. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบ

การเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2554 เป็นจาํนวน 3,160,000 บาท ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบัรอบปีบญัชีท่ี
ผา่นมา 

 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3445 นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 และนางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3430 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 
กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบ
การเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2554 เป็นจาํนวน 3,160,000 บาท เป็นค่าสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ และ
งบการเงินรวมประจาํไตรมาส และค่าตรวจสอบงบการเงินบริษทัฯ และงบการเงินรวมประจาํปี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 

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

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตัใิห้มหุ้ีนส่วนใหม่ใน บริษัท ไอเอสเอส โทรีเซน เอเยนต์ซีส์ จํากดั (“ITA”) โดย TTA จะ
ขายหุ้นร้อยละ 51 ทีถ่ืออยู่ใน ITA ให้แก่ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics 
(Thailand) Ltd. 

  
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจง
เก่ียวกบัรายละเอียดของวาระน้ี 
 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าววา่ จากการท่ีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจตวัแทนเรือใน
ประเทศไทยมีจาํกดั และจากการศึกษาและปรึกษากบัท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทั 
ITA ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.9 ควรจะไดรั้บโอกาสในการขยายธุรกิจตวัแทนเรือออกไปโดยการรับ
ขอ้เสนอการร่วมลงทุนจากกลุ่มบริษทั Naxco ซ่ึงในการน้ี Naxco Asia Pte. Ltd. และ Shipping and Logistics (Thailand) 
Limited จะกลายเป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ของ ITA โดยจะถือหุน้รวมกนัจาํนวน 255,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุน
ชาํระแลว้ของ ITA โดย TTA เสนอขายหุน้ ITA ในราคาหุน้ละ 120 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 30,600,000 บาท (สามสิบลา้นหก
แสนบาทถว้น) ใหแ้ก่สองบริษทัดงักล่าว  หลงัจากบริษทัฯ ขายหุน้ร้อยละ 51 ไปใหบ้ริษทัดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะยงัคงถือหุน้
ร้อยละ 49 ของทุนชาํระแลว้ของ ITA ต่อไป 
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 Naxco S.A.S (“Naxco”) เป็นบริษทัท่ีมีบริษทัยอ่ยอยูม่ากกวา่ 22 บริษทัทัว่โลก มีกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การเจริญเติบโต 
คณะกรรมการบริษทัฯ เช่ือวา่ Naxco มีเครือข่ายท่ีเป็นเลิศท่ีจะสามารถเติมเตม็ฐานลกูคา้ท่ีมีอยูข่อง ITA และจะทาํให ้ ITA 
สามารถขยายบทบาทในฐานะผูใ้หบ้ริการท่ีมีบริการครบวงจร และเป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้นโลจิสติคส์ ไม่เพียงแต่ในประเทศ
ไทยเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย นอกจากน้ี การเขา้มาถือหุน้ของกลุ่มบริษทั Naxco จะทาํให้
บริษทัฯ สามารถไปดูแลธุรกิจหลกัมากข้ึนเพ่ือผลกาํไรสูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทั้งน้ีขอ้มูลเก่ียวกบั Naxco  
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัรายการน้ีมีรายละเอียดในเอกสารท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ขายหุน้ใน ITA จาํนวนรวม 255,000 หุน้ หรือร้อยละ 51 
ของทุนชาํระแลว้ของ ITA ใหแ้ก่ Naxco Asia Pte. Ltd. และ Naxco Shipping and Logistics (Thailand) Ltd. ในราคาหุน้ละ 
120 บาท คิดเป็นเงินรวม 30,600,000 บาท (สามสิบลา้นหกแสนบาทถว้น) ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
172,079,917 738,260 9,526,770 182,344,947 

94.37% 0.41% 5.22% 100.00% 

วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจง
เก่ียวกบัรายละเอียดของวาระน้ี 

 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าววา่ ในพ.ศ. 2550 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพอาย ุ

5 ปี  บริษทัฯ ไดมี้การไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพไปแลว้ 1 คร้ัง ในปี พ.ศ. 2553 ประมาณ 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ
จะครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2 ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 และคร้ังสุดทา้ยในปี พ.ศ. 2555 ปีละประมาณ 
40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยบริษทัฯ ขอใหท่ี้ประชุมถือหุน้พิจารณาอนุมติัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพชุดใหม่ในวงเงิน
ไม่เกิน 140 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือทาํการ refinance กบัหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด ซ่ึงจะเป็นการช่วยยดื
อายกุารชาํระหน้ีออกไปอีกหลายปี และจากสภาพตลาดดอกเบ้ีย ณ เวลาน้ี บริษทัฯ คาดวา่ ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลง
สภาพชุดใหม่จะไดด้อกเบ้ียในระดบัตํ่า นอกจากน้ีแทนท่ีบริษทัฯ จะนาํเงินสดของบริษทัฯ ไปชาํระเงินตน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ
ชุดปัจจุบนัในเดือนกนัยายนปีน้ี บริษทัฯ กจ็ะมีเงินสดสาํรองไว ้ ซ่ึงหากมีการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพชุดใหม่ บริษทัฯ จะนาํ
เงินส่วนหน่ึงไปชาํระการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจาํนวน 80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และส่วนท่ีเหลืออีก 60 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะเกบ็สาํรองไว ้ ดงันั้นเมด็เงินใหม่ท่ีจะมีเขา้มาในบริษทัฯ จึงมีเพียง 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากไม่ตอ้งการใหบ้ริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมากเกินไป  

 
จากการประเมินและปรึกษาหารือเพ่ิมเติมกบัท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาท่ีจะเสนอแผนระดม

เงินทุนต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเป็นการขยายความสามารถในการขยายธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและชาํระคืนหน้ี
บางส่วนท่ีมีอยู ่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หน้ีจากหุน้กูแ้ปลงสภาพสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีออกในปี 2550 เท่านั้น แต่ยงั
สามารถช่วยเพ่ิมความแขง็แกร่งใหฐ้านะการเงินของบริษทัฯ ดว้ย  ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาและเสนอ
ใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการออกและเสนอขาย (ก)  หุน้กูแ้ปลงสภาพในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือสกลุเงินอ่ืน) เพ่ือ
เสนอขายใหก้บัผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือผูล้งทุนต่างประเทศ โดยอาจเป็นการเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ
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ตามเง่ือนไขท่ีจะแสดงต่อไปน้ี และ (ข) หุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (private placement) ทั้งน้ี
รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวจะไดน้าํเสนอเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัในวาระ
ถดัๆ ไป  
ประเภท  : หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู/้ทรัสตี  

การเสนอขาย : เสนอขายให้กบัผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือผูล้งทุนต่างประเทศโดยอาจเป็นการเสนอ
ขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

วงเงินหุน้กูท่ี้เสนอขาย : ไม่เกิน 140 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (หรือเทียบเท่าเป็นเงินสกลุอ่ืน) 

อาย ุ : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

วนัส้ินสุดการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพ 

: วนัครบกาํหนด 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพ 

: วนัทาํการใดๆ ภายหลงั 40 วนันับจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  ตลอดอายุของหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ : คาํนวณจากราคาตลาดของหุน้สามญัของบริษทัฯ ท่ีทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาก่อนวนักาํหนดราคาเสนอขาย บวกส่วนเพ่ิม (Premium) ซ่ึง
ราคาแปลงสภาพนั้นจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํ
การติดต่อกนั ก่อนวนัเสนอขาย  

การไถ่ถอนหุน้กูก่้อน
กาํหนด 

: หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีอาจมีการไถ่ถอน ก่อนครบกาํหนด  

การชาํระราคาค่าหุน้กู ้ : ราคาค่าหุน้กูอ้าจชาํระเป็นเงินสด และ/หรือ ใชว้ธีิการแลกเปล่ียนกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพของ
บริษทัฯ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงเสนอขายเม่ือ ปี พ.ศ. 2550 

สิทธิในการไถ่ถอนหุน้
กูโ้ดยชาํระเป็นเงินสด
หรือหุน้ 

: ณ วนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้บริษทัฯ อาจเลือกท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกูเ้ป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
หรือ ออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ทั้งจาํนวนให้แก่ผูถื้อหุ้นกู ้(แทนการชาํระเป็นเงินสด) หรือ 
โดยการชาํระเป็นเงินสดบางส่วนและหุน้สามญัใหม่บางส่วน 

เหตุใหต้อ้งออกหุน้ใหม่
เพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงการใช้
สิทธิแปลงสภาพ 

: เม่ือมีเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 
16/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ หากมีการ
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ครบถว้นตามหุน้กู้
แปลงสภาพ 

: กรณีท่ีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัท่ีสํารองไวท้ั้ งจาํนวน 
บริษทัฯ คาดวา่ 

  ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดข้ึนหรือหากเกิดข้ึนจะเป็น
อตัราท่ีนอ้ยมากเน่ืองจากราคาการแปลงสภาพท่ีกาํหนดจะสูงกวา่ราคาตลาดปัจจุบนั ณ 
เวลาท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
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   ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุ้นเดิม และส่วนแบ่งกาํไร (control 
dilution) จะลดลงไม่เกินกวา่ร้อยละ 21 เม่ือคาํนวณจากราคาแปลงสภาพท่ีคาดการณ์ไว้
เบ้ืองตน้ 

ตลาดรองของหุน้กู้
แปลงสภาพ 

: บริษัทฯ จะนําหุ้นกู้แปลงสภาพไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ 

การนําเงินท่ีได้รับจาก
การเสนอขายไปใช ้

: เพ่ือนาํไปชาํระคืนหน้ีหุ้นกูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และ เพ่ือใชเ้ป็น
เงินทุนระยะกลางในการขยายกิจการของบริษทัฯ  

เน่ืองจากรายละเอียดและเง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น ทั้งในเร่ือง ราคาหุน้ของ
บริษทัฯ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ดชันีราคาหุน้และหลกัทรัพยอ่ื์นๆ รวมถึงสภาพตลาดโดยทัว่ไปของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้ง่ือนไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้ ประธานฯ จึงไดแ้จง้ขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาอนุมติัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ 
มอบหมาย (ก) มีอาํนาจในการแกไ้ขรายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้ รวมทั้งมีอาํนาจในการ
กาํหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ และไม่ขดัต่อกฎหมาย และ (ข) ใหมี้อาํนาจในการเจรจา ต่อรอง และเขา้ทาํหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใด ๆ 
อนัจาํเป็นต่อการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพภายในนามของบริษทัฯ 

 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวเพ่ิมเติมวา่ ทางบริษทัฯ ไดพิ้จารณาทางเลือกอ่ืนๆ

นอกเหนือจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดว้ยเช่นกนั เช่น ก) การออกหุน้กูเ้ป็นเงินบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการออกหุน้กูใ้น
ประเทศอยูแ่ลว้ การออกหุน้กูใ้นประเทศเพ่ิมเติมอีก อาจจะตอ้งออกหลายคร้ังเพ่ือระดมทุนใหไ้ดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการ และ
บริษทัฯ กอ็าจจะซ้ือคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพปัจจุบนัไดไ้ม่ครบทั้งหมด ข) การออกหุน้สามญัเพ่ือไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเดิมท่ี
มีอยู ่แต่วธีิน้ีจะไม่มีเงินสดเขา้มาในบริษทัฯ และอาจเกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม (dilution effect) ค) การออกหุน้เพ่ิมทุน 
วธีิน้ีบริษทัฯ จะตอ้งออกหุน้สามญัในราคาตํ่ากวา่ราคาตลาดปัจจุบนัพอสมควร ทาํใหบ้ริษทัฯ อาจถกูมองวา่อยูใ่นภาวะ    
ซบเซา ซ่ึงในความจริงมิไดเ้ป็นเช่นนั้น และเกิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม (dilution effect) เช่นเดียวกบัทางเลือก ข)  

 
หากผูถื้อหุน้อนุมติัใหมี้การออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทัฯ จะพิจารณาสภาพดอกเบ้ียในตลาดและราคาหุน้ TTA 

ในตลาดจะตอ้งไม่ตํ่าจนเกินไป เพราะบริษทัฯ ไม่ตอ้งการใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ อยา่งไรกดี็ ตามเกณฑข์องสาํนกังาน 
ก.ล.ต. มติท่ีผูถื้อหุน้อนุมติัจะใชไ้ดเ้พียง 1 ปี หากไม่มีการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดงันั้น หากบริษทัฯ ไม่สามารถออกหุน้กุ ้
แปลงสภาพหลงัจากท่ีผูถื้อหุน้อนุมติั บริษทัฯ กอ็าจจะตอ้งนาํเร่ืองน้ีมาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัอีกคร้ัง
หน่ึงเม่ือครบ 1 ปีไปแลว้ 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายบณัฑิต เหลืองรุจินนัท ์ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ ถา้บริษทัฯ นาํเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้กูแ้ปลงสภาพชุดใหม่ไป
ทาํการ refinance หุน้กูแ้ปลงสภาพชุดปัจจุบนั จะมีเงินเหลืออีก 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ในงบการเงินบริษทัฯ มี
เงินสดเหลืออยูป่ระมาณ  8,458 ลา้นบาทแลว้ ทาํไมบริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งมีเงินสดสาํรองไวม้าก 
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 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ณ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553 บริษทัฯ มีเงินสดเหลือ 
8,458 ลา้นบาท แต่ ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเหลือประมาณ 5,900 ลา้นบาท สาเหตุ
ท่ีลดลงเน่ืองจากบริษทัฯ ซ้ือเรือในตลาดมือสอง 2 ลาํ และสาเหตุท่ีบริษทัฯ จะสาํรองเงินไวม้าก เน่ืองจาก บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ใชเ้งินลงทุนมาก จึงตอ้งสาํรองเงินไวเ้สมอ เช่น บริษทัร่วมใหม่ของเมอร์เมดสั่งต่อเรือขดุเจาะใหม่สองลาํ มูลค่า
ลาํละ 180 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่เมอร์เมดลงเงินไปเพียงร้อยละ 20 ของราคาเรือ เหลืออีกร้อยละ 80  จะกูจ้าก
ธนาคารไดไ้ม่ถึงร้อยละ 80 ดงันั้นเมอร์เมดจะตอ้งมีเงินอีกส่วนหน่ึงดว้ย ซ่ึงไม่วา่โครงการอะไรท่ีทาํข้ึนมา จะตอ้งมองระยะ
ยาววา่จะมีเงินเพียงพอไหม  นอกจากน้ี ในสินเช่ือเงินกูบ้างรายการ มีขอ้กาํหนดจากธนาคารท่ีใหสิ้นเช่ือ วา่บริษทัฯ จะตอ้งมี
เงินสดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยร์วม ถา้ทรัพยสิ์นรวมซ่ึงปัจจุบนัมีอยู ่48,873 ลา้นบาท บริษทัฯ จะตอ้งมีเงินสาํรอง
ประมาณ 2,443 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงคิดวา่เงินจาํนวนน้ีจะเพียงพอต่อการกนัสาํรองเงินสดไว ้

 
นายบณัฑิต เหลืองรุจินนัท ์(ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ หากเมอร์เมดจะพึ่งพาตวัเอง ทาํไม TTA จะตอ้งสาํรองเงินสดไว้

ดว้ย  
 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ธุรกิจของบริษทัฯ และเมอร์เมดเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช้

เงินลงทุนสูง และหากบริษทัฯ มีเงินสาํรองเพียงพอจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ไปซ้ือสินทรัพยไ์ดเ้ม่ือโอกาสมาถึง ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงควรสาํรองเงินสดไวใ้หเ้พียงพอ 

 
นายบณัฑิต เหลืองรุจินนัท ์(ผูถื้อหุน้) ถามวา่ จากการท่ีเมอร์เมดยงัขาดทุนอยู ่  คณะกรรมการคาดวา่ การลงทุนใน

เมอร์เมดจะคุม้ทุนภายในก่ีปี  
 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ไม่วา่การลงทุนในธุรกิจใด TTA กอ็าจจะตอ้ง

ลงทุนเพ่ิมอยูแ่ลว้ เช่น ในธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง หากจะซ้ือเรือใหม่ TTA กจ็ะตอ้งลงทุนเพ่ิม ดงันั้น จึงไม่ใช่
เพียงเมอร์เมดท่ี TTA จะตอ้งลงทุนเพ่ิม ขอยกตวัอยา่งวา่ หากบริษทัฯ จะซ้ือเรือใหม่อีก 5 ลาํ ในราคาลาํละ 30 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินรวม 150 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เราจะกูธ้นาคารไดเ้พียงร้อยละ 60 ของราคาเรือ หรือคิด
เป็นเงิน 90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่วนเหลืออีกร้อยละ 40 หรือคิดเป็นเงิน 60 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ้งใชเ้งินทุน
ของบริษทัฯ และการจะคืนทุนไดใ้นก่ีปี เราคงตอ้งคาํนึงถึงการลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีวา่เป็นการลงทุนในระยะยาวซ่ึง
โดยปกติจะใชเ้วลาคืนทุนภายใน 5-7 ปี       

 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ ไดมี้มติไม่อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ดว้ยมีคะแนนเสียงเห็นดว้ย

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
128,979,905 44,183,262 9,181,780 182,344,947 

70.73% 24.23% 5.04% 100.00% 
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วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัทฯ 
 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 933,004,413 บาท (เกา้ร้อยสามสิบสาม
ลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 933,004,413 หุน้ (เกา้ร้อยสามสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสาม
หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 708,004,413 บาท (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 708,004,413 หุน้ (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) บริษทัฯ มีหุน้จดทะเบียนท่ียงั
มิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 225,000,000 หุน้ (สองร้อยยีสิ่บหา้ลา้นหุน้) ประกอบดว้ยหุน้ท่ีสาํรองไวเ้พ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงเสนอขายเม่ือปี พ.ศ. 2550 และหุน้ท่ีสาํรองไวเ้พ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
(private placement) ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 ดงันั้นประธานจึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุน้จดทะเบียน 
จาํนวน (ก) 100,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยลา้นหุน้) เป็นหุน้จดทะเบียนแต่ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายท่ีบริษทัฯ ไดส้าํรองไวเ้พ่ือ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัฯ ไดซ้ื้อคืนและยกเลิก รวมทั้งไดมี้การ
ไถ่ถอนคืนแลว้บางส่วน และ (ข) 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) ซ่ึงเป็นหุน้จดทะเบียน แต่มิไดอ้อกจาํหน่ายท่ีบริษทัฯ ได้
สาํรองไว ้เพ่ือรองรับการเสนอขายใหบุ้คคลในวงจาํกดั (private placement) ทั้งน้ี เป็นการลดทุนก่อนท่ีบริษทัฯ จะทาํการเพ่ิม
ทุนใหม่ นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

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

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหล้ดทุนโดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 
150,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยหา้สิบลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท พร้อมแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 
ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
180,821,177 761,950 761,820 182,344,947 

99.16% 0.42% 0.42% 100.00% 
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วาระที ่11 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 
ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ ตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 235,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบหา้ลา้นบาท)  แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 235,000,000 หุน้ (สองร้อยสามสิบหา้ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น  

11.1 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 185,000,000 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบหา้ลา้นบาท) โดยการออกหุน้สามญั
ใหม่จาํนวน 185,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยแปดสิบหา้ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงจะทาํใหมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 783,004,413 บาท (เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้นส่ีพนั
ส่ีร้อยสิบสามบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 968,004,413 บาท (เกา้ร้อยหกสิบแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 968,004,413 หุน้ (เกา้ร้อยหกสิบแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
พร้อมแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 968,004,413 บาท (เกา้ร้อยหกสิบแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 968,004,413 หุน้  (เกา้ร้อยหกสิบแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 968,004,413 หุน้  (เกา้ร้อยหกสิบแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี - หุน้ ( - ) 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาแลว้ มีมติไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และไม่อนุมติัใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดว้ยมีคะแนนเสียงเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
136,010,775 44,420,342 1,913,830 182,344,947 

74.59% 24.36% 1.05% 100.00% 

11.2 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000,000 บาท (หา้สิบลา้นบาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 
50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
อยา่งไรกดี็ เม่ือผูถื้อหุน้มีมติไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 185,000,000 บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบหา้ลา้นบาท)  เพ่ือ
รองรับการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ จาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ท่ีจะเพ่ิมจากเดิมจาํนวน 783,004,413 บาท 
(เจด็ร้อยแปดสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) จีงเป็น 833,004,413 บาท (แปดร้อยสามสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสาม
บาท) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 833,004,413 หุน้ (แปดร้อยสามสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท และขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่าว เป็นดงัน้ี 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 833,004,413 บาท (แปดร้อยสามสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 
 แบ่งออกเป็น 833,004,413 หุน้  (แปดร้อยสามสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุน้สามญั 833,004,413 หุน้  (แปดร้อยสามสิบสามลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - ไม่มี - หุน้ ( - ) 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000,000 บาท (หา้สิบลา้นบาท)  แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000,000 หุน้  (หา้สิบลา้นหุน้)  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย
หุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั พร้อมอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
159,009,986 19,238,141 4,096,820 182,344,947 

87.20% 10.55% 2.25% 100.00% 

วาระที ่12 พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัใหม่ 

ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ ตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอใหผู้ ้
ถือหุน้พิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จาํนวน 235,000,000 หุน้ (สองร้อยสามสิบหา้ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพและการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลจาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

12.1 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 185,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยแปดสิบหา้ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติไม่อนุมติัการจดัสรรหุน้
ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยนอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
133,772,874 47,828,823 743,250 182,344,947 

73.36% 26.23% 0.41% 100.00% 

12.2 การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้ (หา้สิบลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ
เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) โดยประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรร
หุน้ดงักล่าวเพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั พร้อมขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร กาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาตลาด เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งใหมี้อาํนาจในการเจรจา ต่อรอง 
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และเขา้ทาํหรือลงนามในเอกสาร หรือสัญญาใดๆ อนัเก่ียวกบัการเสนอขายในคร้ังน้ี  ทั้งน้ีการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่
บุคคลในวงจาํกดันั้น จะตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นการเสนอขายหุน้ในราคาตํ่าตามนยัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี 
ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทั้งจะตอ้งไม่
เป็นการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (ตามท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติม)  หรือตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตามท่ีได้
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือ กฏระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้  (หา้สิบลา้นหุน้) 
เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามรายละเอียดท่ีเสนอดงักล่าว
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
158,511,136 23,090,561 743,250 182,344,947 

86.93% 12.66% 0.41% 100.00% 

วาระที ่13 พจิารณาและอนุมตัใิห้บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จํากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ
จํานวน 4,000,000 หน่วยให้กรรมการและพนักงาน (รวมถึงพนักงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) และบริษัท
ย่อยของเมอร์เมด ภายใต้โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP Scheme) 

 
ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิของ บริษทั เมอร์เมด      

มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จาํนวน 4,000,000 หน่วย หน่วยใหก้รรมการและ
พนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของ   
เมอร์เมดภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
(ESOP Scheme) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวมีความตั้งใจในการทาํงาน และมีความรู้สึกเป็น
เจา้ขององคก์รและมีส่วนร่วมในความสาํเร็จและการเติบโตของเมอร์เมด อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการรักษาและจูงใจให้
พนกังานทาํงานกบัเมอร์เมดต่อไปในระยะยาว รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังาน (รวม 
ถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมด และบริษทัยอ่ย ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังาน 
(รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
รายช่ือพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิและ

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรมีดงัต่อไปน้ี 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

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

ไม่เกิน 200,000 5 

นายลิม ฮาว เตก็ กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายอึง ชี เคียง กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายพิเชษฐ สิทธิอาํนวย กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเลสล่ี ยอร์จ เมอร์สเซ่ กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายร๊อบ เบียร์ กรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นางโจอ้ี ฮอร์น กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายแอนดรูว ์ทอม  
สปริงกอล 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร�
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายสถาพร อมรวรพกัตร์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) และกรรมการบริษทั เมอร์เมด 
ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายไซมอน แมททิว  

เทอร์เนอร์ 

กรรมการบริษทัซีสเคป เซอร์เวยส์ (ไทย
แลนด)์ จาํกดั และผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั 
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 
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รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 
จํานวนใบสําคญัแสดง

สิทธิ (หน่วย) * 
ร้อยละ/จํานวนใบสําคญั
แสดงสิทธิทั้งหมด 

นางอรพร เลิศธุวานนท ์ กรรมการ และ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงินบริษทัเมอร์เมด ออฟชอร์ 

เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายสตีเวน่ เกรเกอร์ เลนซ กรรมการและ Drilling Manager บริษทั
เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเจมส์ แมกกี นิโคล กรรมการบริษทัเมอร์เมด ดริลล่ิงค ์
(มาเลเซีย) จาํกดั และผูจ้ดัการทัว่ไป
บริษทัเมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายฌอน วลิเล่ียม ไชน่า กรรมการบริษทัซีสเคป เซอร์เวยส์    
(ไทยแลนด)์ จาํกดั และกรรมการ

ผูจ้ดัการบริษทั ซีสเคป เซอร์เวยส์ พีทีอี 
ลิมิเตด็ 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายปีเตอร์ ไรยคลัไมเยอร์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทั พีที ซีสเคป 
เซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย  

ไม่เกิน 200,000 5 

นางสาวมากาเรตตา้ เรทโน 
ซุนดารี 

ประธานกรรมการบริษทั พีที 
ซีสเคปเซอร์เวยส์ อินโดนีเซีย 

ไม่เกิน 200,000 5 

นาย พอล เบอร์เกอร์ ไวลล่ี์ กรรมการ บริษทั ซบัเทค จาํกดั และ 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซบัเทค      

การ์ตาร์ ดาํนํ้า และ การบริการทางทะเล 
จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นาย เอเดรียน ฮิลล ์ กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ 
เซอร์วสิเซส  (พีทีวาย) จาํกดั และ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษทั เมอร์
เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

ไม่เกิน 200,000 5 

นายเคลา้ส์ เบนท ์ 

จอร์เกนเซ่น 

กรรมการบริษทั  Nemo Subsea AS 

และผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจบริษทั 
เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั   

ไม่เกิน 200,000 5 

* จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิสูงสุดซ่ึงกรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) จะไดรั้บจดัสรร  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้จึงไดมี้มติอนุมติัใหเ้มอร์เมดออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัจาํนวน 
4,000,000 หน่วยใหก้รรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ของเมอร์เมดซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของเมอร์เมดภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่กรรมการและพนกังาน (รวมถึงพนกังานซ่ึง
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) (ESOP Scheme) ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม คดัคา้นการออกใบสาํคญัสิทธิในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
164,229,276 8,934,251 9,181,420 182,344,947 

90.07% 4.90% 5.03% 100.00% 
 

วาระที ่14 พจิารณากจิการอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ประธานจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
 นายวรินทร์ ไพศาลศิลป์ชยั (ผูถื้อหุน้) อา้งถึงรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ีแลว้ซ่ึงมีผูถื้อหุน้เคยถามเก่ียวกบั
การซ้ือหุน้ UMS ในราคาหุน้ละ 23 บาท วา่แพงไปหรือไม่ และคณะกรรมการไดต้อบไปแลว้ ในปีน้ี จึงขอถามอีกวา่การซ้ือ
หุน้ UMS ในราคา 23 บาท ถือวา่ราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ 
 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ การซ้ือหุน้ใน UMS เป็นการลงทุนระยะยาว    
บริษทัฯ ไดท้าํ cash flow projection เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีสมมติฐานวา่ มีปริมาณการนาํเขา้ถ่านหินเพ่ิมข้ึน การลงทุน
ใน UMS ในราคา 23 บาทเหมาะสมหรือไม่ ใหดู้ระยะเวลา 3-4 ปีข้ึนไปหลงัจากการลงทุน หากตลาดขยายตวัไปในทิศทาง
ท่ีบริษทัฯ คาดไวก้จ็ะเป็นราคาท่ีเหมาะสม    
 นายบณัฑิต เหลืองรุจินนัท ์ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ ไดข้่าวมาวา่ อู่ต่อเรือท่ีต่อเรือใหบ้ริษทัฯ มีปัญหาทางการเงิน 
ไม่ทราบวา่จะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่ และการขายเมอร์เมดออกไป หรือดาํเนินการลงทุนต่ออยา่งใดจึงจะดีกวา่กนั  
และในเม่ือค่าระวางเรือจะลดลงในอีก 2 ปีอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ จะซ้ือเรือใหม่หรือเช่าเรือมาเพ่ิมหรือไม่ และจะเร่ิม
ดาํเนินการเม่ือไร ทั้งในส่วนของบริษทัฯ และเมอร์เมด  และในเร่ืองเงินปันผลระหวา่งกาลจะจ่ายเม่ือไร  
 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ อู่ต่อเรือมีหลายประเภท ส่วนใหญ่อู่ต่อเรือในญ่ีปุ่น  
และเกาหลีไม่มีปัญหา ตามท่ีผูถื้อหุน้ไดย้นิวา่มีปัญหาน่าจะเป็นอู่ต่อเรือเลก็ๆ กมี็บา้งท่ีเลิกกิจการไป แต่โดยรวมแลว้ กาํลงั
การผลิตของอู่ต่อเรือไม่ลดลง ซ่ึงทาํใหเ้รือท่ีเขา้มาในตลาดมีจาํนวนมาก ในเร่ืองของเมอร์เมด การท่ีบริษทัฯ จะขายหุน้เมอร์
เมดหรือไม่ บริษทัฯ กพิ็จารณาอยูถ่า้หากไดร้าคาดี อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงถือหุน้ใหญ่ในเมอร์เมดต่อไป เน่ืองจาก
ขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูข้องเมอร์เมดบางฉบบัท่ีไดท้าํไวก้บัธนาคารบางแห่งก่อนหนา้น้ี  
 
 ในเร่ืองค่าระวางเรือท่ีตํ่าลง แต่ราคาเรือในตลาดมือสองยงัไม่ลดลงมากเท่าท่ีควร หากเทียบกบัค่าระวางเรือ จึงไม่
คุม้ท่ีจะลงทุนเพ่ือการขยายกองเรือในช่วงน้ี  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือประมาณ 6 ลาํ และเป็นเจา้ของเรือ
เอง 25 ลาํ ซ่ึงบริษทัฯ คงจะไม่เช่าเรือเขา้มาเสริมกองเรือมากเกินไป เพราะจะมีผลต่อตน้ทุนท่ีจะผนัแปรไปตามตลาดมาก
เกินไปหากมีเรือเช่าจาํนวนมาก ในเร่ืองของเงินปันผลระหวา่งกาล บริษทัฯ จะปรึกษากบัผูถื้อหุน้ต่างประเทศท่ีเป็นนกั
ลงทุนสถาบนัและจะพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการคร้ังถดัไป 
 
 นายอภินนัท ์ ตนัติวฒันะ (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ขอใหพิ้จารณาวาระอ่ืนเป็นวาระท่ี 15 เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล
เพ่ิมเติมเป็น 1 บาทต่อหุน้ โดยอยากใหมี้การลงคะแนนเสียงเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานวา่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนเก่ียวกบัเงินปันผล
เพ่ิมเติม 
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 ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวา่ โดยหลกัแลว้ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติับริษทั มหาชนจาํกดั การ
เพ่ิมวาระจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียงวา่ อนุมติัใหมี้การเพ่ิมวาระโดยตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงอนุมติัจากผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 
 
 นายอภินนัท ์ตนัติวฒันะ (ผูรั้บมอบฉนัทะ) ขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนวา่จะใหเ้พ่ิมวาระหรือไม่  
 
 น.ส. ภทัรานิษฐ ์อธิสิริยนืยง ผูรั้บมอบฉนัทะจากนางจริยา อธิสิริยนืยง (ผูถื้อหุน้) กล่าวเสริมวา่ ขอใหบ้นัทึกใน
รายงานการประชุมหากเป็นไปตามกฎหมาย 
 
 ท่ีประชุมจึงไดมี้การลงคะแนนเพ่ือหาขอ้มติเก่ียวกบัการเพ่ิมวาระท่ี 15 โดยใหมี้การลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ ซ่ึงผลจากการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่ไดพิ้จารณาวาระ
เพ่ิมเติมดงักล่าว ดว้ยมีผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยกบัการเพ่ิมวาระ นบัจาํนวนหุน้รวมกนัไดน้อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวม 
9,222,831 696,390 172,425,726 182,344,947 

1.30% 0.10% 24.35% 25.75% 
 ผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถามอ่ืนเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 18.45 น. 
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