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

 
รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2556 

ของ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”)  

 

 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.10 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮอลล ์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า      

แอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

เวลาและสถานที:่ 

 

กรรมการทีเ่ข้าประชุม

 

:   

 

กรรมการทีล่าประชุม: 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 

:  

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร 

3. นายสนัติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ 

4. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการอิสระ 

5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

6. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

7. นาย ออรัล วลิสนั ดอว ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเส่ียง/

กรรมการอิสระ 

8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

9. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง  

1. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั  

อลั-คูวารี 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

2. นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์

สโตคส์ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

1. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 

2. นายเอียน คลิฟฟอร์ต แคลกซ์ตนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  

3. นางสาวศิริวรรณ ชาํนาญณรงคศ์กัด์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)   
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Uผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ U:   

 

Uกิจการเบ้ืองตน้:U  

 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหน้ายเทพชล โกศล ท่ี

ปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เค็ นซ่ี จาํกดั เป็นผูช่้วยประธาน ฯ ในการดาํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากประธานฯ  

 

นายเทพชล โกศล ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร  และท่ีปรึกษา

กฎหมาย และไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 379 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 148,181,482 หุน้ และโดยการ

มอบฉนัทะจาํนวน 324 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 129,413,670 หุน้ รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 

703 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 277,595,152 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 39.2081 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทัฯ (หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 708,004,413 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 

หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 และได้

มอบหมายใหน้างพรภินนัท ์ อศัววฒันาพร  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แม็ คเคน็ซ่ี จาํกดั เป็น ผูช้ี้แจง

ขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง  

 

นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพรช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1.       ในการประชุม  จะพิจารณาวาระต่างๆ  ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะ มีการนาํเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด

ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว้  และขอความกรุณา      

ผูถื้อหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

1. นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

2. นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

3. นางกลุกนิษฐ คาํศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั สยาม พรีเมียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ลอว ์ออฟ

ฟิส จาํกดั 

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

5. นายจิรเดช นุตสถิต ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั โทรีเซนไทย  

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

6. นางสาวมณีกาญจน ์วฒิุกลุเลิศ ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 

7. นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market 

บริษทั หลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

8. นางสาวนฤชล อธิธนบูรณ์ ผูจ้ดัการ  Corporate Finance & Equity Capital Market บริษทั หลกัทรัพย ์ซี

ไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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2.       ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  หากผูถื้อ

หุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  และยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัร

ลงคะแนนจากท่านเพ่ือนาํมานบัคะแนน ผูถื้อหุน้จะลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนหรือไม่ก็ได ้

3.      ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ (ยกเวน้คสัโตเดียนในกรณีของผูล้งทุนต่างประเทศ ) 

จะตอ้งออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้โดยแยกคะแนนเสียงไม่ได ้

บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะ

ลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสีย  เช่น  การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย  หรือทาํ

เคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าขอ้ความโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้ 

4.     ในการรวบรวมผลคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระหกัออก

จากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

5.       ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียง  เพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวล า จะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา

วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 

6.      เน่ืองจากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  บริษทัฯไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมวาระการประชุม  และไดส่้งหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ  ข ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมซ่ึงระบุรายละเอียดของแต่ละวาระตามท่ีได้ แกไ้ขเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมดว้ย

หนงัสือเชิญประชุมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมล่วงหนา้แลว้ (พร้อมทั้งไดแ้จกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะขณะท่ีลงทะเบียน

เขา้ร่วมประชุมดว้ย) อยา่งไรก็ตาม ปรากฏวา่ยงัมีผูถื้อหุน้นาํหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข ฉบบัเดิมมาใชใ้นการประชุมคร้ั งน้ี

อยู ่จึงขอเรียนช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ฉบบัเดิมดงัน้ี 

ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ  ข ฉบบัเดิม เพ่ือลงคะแนนเสียง ในวาระที ่ 1 และวาระที ่ 2 

ตามท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมาจากผูถื้อหุน้ได้  ส่วนวาระที ่ 3 ถึงวาระที ่ 6

"ขอ้ 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงม ติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ

ตามท่ีเห็นสมควร "ดงันั้น บริษทัฯจึงไดแ้จกบตัรลงคะแนนสาํหรับวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 6 ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะ  โดยบตัร

ลงคะแนนดงักล่าวมรายละเอียดเป็นไปตามหนงัสือเชิญประชุมฉบบัท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมแลว้  ทั้งน้ี เพื่อใหผู้รั้บมอบฉนัทะ

ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนดงักล่าวต่อไป 

นั้น เป็นวาระท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมจากเดิม  เจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัฯ ไดแ้จกบตัรลงคะแนนสาํหรับวาระดงักล่าวใหท่้านขณะลงทะเบียนเขา้ประชุมแลว้ ท่านสามารถลงคะแนน

เสียงในวาระดงักล่าวไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามขอ้ 6 ของหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ดงัน้ี  

7.     บริษทัฯ  ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะอยูร่่วมพิจารณาวาระต่างๆ  จนครบถว้นทุกวาระ  อยา่งไรก็ตาม

หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีเหตจุาํเป็นตอ้งออกจากหอ้งประชุมก่อน เสร็จส้ินการประชุม ขอความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้

หรือผูรั้บมอบฉั นทะ นั้น โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี ดา้นหนา้หอ้งประชุม เพ่ือบนัทึกการออกจากหอ้งประชุมและคืนบตัร

ลงคะแนน 

บริษทัฯ จะตรวจนบับตัรลงคะแนนและรวมคะแนนเม่ือถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนบัและ

รวมคะแนนเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะยงัอยูใ่นท่ีประชุมโดยมิไดบ้นัทึกการออกจากท่ีประชุม 

 

หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้เก่ียวกบัขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 

และการนบัคะแนนเสียงแลว้ มีผูถื้อหุน้หลายรายไดแ้สดงความคิดเห็นดงัน้ี 
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คุณสุขสรรค ์ชุนศิลปเวช (ผูถื้อหุน้) เสนอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนทุกใบและทุกวาระเพ่ือความโปร่งใสของการนบั

คะแนน และไม่เห็นดว้ยกบัวธีิการ การรวบรวมผลคะแนน ท่ีเจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใน

แต่ละวาระหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น ดว้ยในวาระ

นั้นๆ   ดงันั้น ขอใหพิ้จารณาวธีิการนบัคะแนน  คนท่ีไม่ส่งบตัร จะไม่นบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

 

ผูถื้อหุน้ (ไม่ระบุช่ือ)  สนบัสนุนความคิดเห็นของคุณสุขสรรค ์แต่เพื่อใหเ้ร็วข้ึน ก็อาจจะใชว้ธีิใหค้นเห็นดว้ยยก

มือและเก็บบตัรลงคะแนน คนไหนท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนก็ถือวา่ไม่เห็นดว้ยไปเลย 

 

ประธานฯ ไดข้อใหน้างพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ช้ีแจงเก่ียวกบัการเก็บบตัรลงคะแนน นางพรภินนัท ์ช้ีแจงวา่ ใน

การประชุมผูถื้อหุน้นั้น การเก็บบตัรลงคะแนนเป็นการวางกติกาในหอ้งประชุม ซ่ึงกฎหมายไม่ไดร้ะบุไวว้า่ใหด้าํเนินการ

อยา่งไร ดงันั้น ส่วนใหญ่ก็จะใชว้ธีิท่ีปฎิบติักนัเป็นส่วนใหญ่ คือ เก็บบตัรลงคะแนน จากคนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

และส่วนท่ีเหลือนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ยงัขอคดัคา้นวธีิการเก็บบตัรลงคะแนนและการนบั

คะแนนดงักล่าว ดงันั้น ประธานฯ จึงประกาศให ้การเ ก็บบตัรลงคะแนนสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี จะใชว้ธีิการเก็บบตัร

ลงคะแนนทุกใบ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมใชสิ้ทธิของท่านในการออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

และส่งบตัรลงคะแนนดว้ย  

 

ประธานฯ ได้ แจง้วา่ ในการประชุมคร้ังน้ีบริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั ท่ีปรึกษา เอชเอน็พี จาํกดั 

มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และขอใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 ท่านมาเป็นสกัขีพยานในการนบั

คะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 2 ท่านยกมือข้ึนเพ่ือขอเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 1/2555 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่           

31 มกราคม พ.ศ. 2555 

 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม

ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2555  ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 

พ.ศ. 2555 ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีสรุปไดด้งัน้ี 

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถื้อหุน้) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ รายงานการประชุมควรระบุช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้

ท่ีตั้งคาํถาม เพ่ือใหมี้ความถูกตอ้งและชดัเจน และเป็นการใหเ้กียรติผูถื้อหุน้รายยอ่ย  

คุณธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุน้)  ขอใหร้ายงานการประชุมระบุช่ือกรรมการท่ีไม่เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
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 ประธานฯ ไดรั้บฟังขอ้คิดเห็นจากผูถื้อหุน้ โดยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุมนั้น บริษทัฯ จะไดน้าํ

ขอ้คิดเห็นไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งการบนัทึกรายงานต่อไป และประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 และขอใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในระหวา่งท่ีมีการเก็บบตัรลงคะแนน เน่ืองจากเป็นการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น

ดงัน้ี 

 คุณไกรวลัย ์คทวณิช (ผูถื้อหุน้) เห็นวา่ มีผูถื้อหุน้มาประชุมจาํนวนมาก ในการประชุมคร้ังต่อไป ถา้จะเก็บบตัร

ลงคะแนนดว้ยวธีิการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ บริษทัฯ อาจขอใหท้าํบตัรลงคะแนนใหมี้บาร์โคท้ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนที่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถสแกนบาร์โคท้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ส่วนเน้ือหาในหนงัสือเชิญ

ประชุม มีความเห็นวา่ วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 นั้น ในส่วนท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไปนาํเน้ือหาของ พ .ร.บ. 

บริษทัมหาชนจาํกดั มาใส่ แทนท่ีจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัวาระ  แต่วาระท่ี  3 และ 5 ทาํไดดี้แลว้  ดงันั้นขอใหค้ราวต่อไป 

บริษทัฯ นาํเสนอเน้ือหาวาระใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกนักบัท่ีเขียนในวาระท่ี 3 และ 5 

 คุณเสาวนิตย ์กมลธรรม (ผูถื้อหุน้) เสนอวา่ ควรเก็บบตัรลงคะแนนโดยส่งต่อๆ กนัมาจากหวัแถวมาปลายแถว 

เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งเดินซอ้นกนัไปมา 

 คุณธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุน้) เสนอวา่ ใหก้าํหนดโซนน่ิงในการรับบตัรลงคะแนน 

 คุณบรรณรักษ ์พิชญากร (ผูถื้อหุน้ ) เห็นดว้ยกบัคุณธารา ชลปราณี และแสดงความเห็นเก่ียวกบัการกาํหนดให้

เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีมีสติกเกอร์เท่านั้นท่ีเขา้ประชุมได ้วา่ เป็นการไม่สะดวกต่อผูถื้อหุน้ท่ีพาครอบครัวมาดว้ย ขอใหพิ้จารณา 

 ประธานขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน ์และขอใหเ้จา้หนา้ท่ีนาํไปพิจารณาปรับปรุง   

 ประธานขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี     

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับร องรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ               

คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร

ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

266,277,921 8,475,202 20,556,660 12,897,128 78,250 308,285,161 

96.8877% 3.0837% - - 0.0284% 100.00% 

 

หมายเหตุ   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 422 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 30,690,009 

หุ้น รวมเป็นผูถื้ อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,125 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 308,285,161 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 43.5428 ของจาํนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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วาระที ่2  พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ประธานฯ  ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 2 น้ี 

 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 783,004,413 บาท แบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน  783,004,413 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และบริษทัฯ มีหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย

จาํนวน 75,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ 

ซ่ึงครบกาํหนดการใชสิ้ทธิและหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้มดอายลุงแลว้ ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั คณะกรรมการจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียน

ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 75,000,000 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ซ่ึงครบ

กาํหนดการใชสิ้ทธิและหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้มดอายลุงแลว้  จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 783,004,413 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จาํนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 708,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และการแกไ้ข เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงักล่าว โดยมี

รายละเอียดปรากฎตามขอ้มูลท่ีไดน้าํเสนอต่อท่ีประชุมน้ีรวมทั้งหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม 

 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สาม

ในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงั

มิไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 75,000,000 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ซ่ึงครบ

กาํหนดการใชสิ้ทธิและหุน้กูแ้ปลงสภาพไดห้มดอายลุงแลว้  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 783,004,413 บาท เป็น ทุนจด

ทะเบียนใหม่จาํนวน 708,004,413 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 708,004,413 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นดงัน้ี 

 

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 708,004,413 บาท (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามบาท) 

แบ่งเป็น 708,004,413 หุน้ (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

                 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 708,004,413 หุน้ (เจด็ร้อยแปดลา้นส่ีพนัส่ีร้อยสิบสามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี  -      
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ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร

ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

271,996,179 25,537,844 4,543,994 12,219,891 48,000 314,345,908 

86.5276% 8.1241% 1.4455% 3.8874% 0.0152% 100.00% 

 

หมายเหตุ   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจากวาระท่ี 1 อีกจาํนวน 86 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 

6,060,747 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,211 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 314,345,908 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3989 ของจาํนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงนิสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

                 ประธานฯ แจง้วา่  ก่อนท่ีจะเขา้สู่การพิจารณาวาระท่ี 3 ขอใหฝ่้ายจดัการช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของ   

บริษทัฯ เน่ืองจากมีความเก่ียวเน่ืองกนักบัวาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และ วาระท่ี 5  และขอให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ และการ

จ่ายเงินปันผลใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 

                  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้

พิจารณาดงัน้ี 

                  

 ปัจจุบนับริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) มีธุรกิจท่ีใหบ้ริการหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ

พลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงในสามกลุ่มธุรกิจน้ีมีบริษทัหลกัอยู ่4 บริษทั คือ  

1.  บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ ซ่ึงเป็นธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง 

2. บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (Mermaid) ซ่ึงเป็นธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังสาํหรับบริษทันํ้ ามนั

และก๊าซ 

3. บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) (UMS) ซ่ึงเป็นธุรกิจโลจิสติคส์ถ่านหินในประเทศไทย 

4. บริษทั บาคองโค จาํกดั (Baconco) ซ่ึงเป็นธุรกิจปุ๋ยและโลจิสติคส์ท่ีเวยีดนาม 

 

ทั้ง 4 บริษทัสร้างรายไดแ้ละผลกาํไรมากกวา่ร้อยละ 95 ของรายไดแ้ละผลกาํไรของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์

ซีส์ จาํกดั (มหาชน)    

 

ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) อยูภ่ายใตธุ้รกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้     

เทกองและธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กาํไรจากการดาํเนินงานปกติร้อยละ 57 มาจากธุรกิจพลงังาน ซ่ึงปีท่ีผา่นมามีกาํไรและมี

แนวโนม้ดีข้ึนมาก ส่วนกาํไรจากการดาํเนินงานปกติร้อยละ 25 มาจากธุรกิจขนส่ง และร้อยละ 18 มาจากธุรกิจโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ใน 4 ธุรกิจหลกัมี  วฏัจกัรไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) วางกล

ยทุธ์เพ่ือกระจายความเส่ียง 
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ผลประกอบการของปีท่ีผา่นมา  

รายไดร้วมลดลงร้อยละ 7 ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากการลดลงของรายไดข้องธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประมาณ

ร้อยละ 35 ถึงแมร้ายไดร้วมจะลดลงแต่กาํไรขั้นตน้ (gross profits) ลดลงเพียงร้อยละ 3 และค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ การ

ขายและการบริหารลดลงร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัรอบปีบญัชี 2554 ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการทาํงาน และดา้นควบคุม

การใชจ่้าย   

กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 จาก 592 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2554 เป็น 628 ลา้นบาทใน

รอบปีบญัชี 2555 อยา่งไรก็ตาม ในรอบปีบญัชี 2555 มีรายการพิเศษทางบญัชีเป็นตวัเลขรวม 4,577 ลา้นบาท ทาํใหผ้ล

ประกอบการขาดทุน 4,619 ลา้นบาทในรอบปีบญัชีน้ี 

 

ฐานะทางการเงินยงัคงแขง็แกร่งอยู ่โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) 0.55 เท่า และมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 

คือ  36.17 บาท  กระแสเงินสดในรอบปีบญัชี 2555 คือ 1,974 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการควบคุมตน้ทุนท่ีเขม้งวดและการ

บริหารเงินทุนหมุนเวยีนท่ีดีข้ึน 

 

บริษทัหลกัทั้งส่ีบริษทั มีผลประกอบการโดยสรุป คือ 

1. บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็ มีผลประกอบการท่ีนบัวา่ดี เม่ือเทียบกบัภาวะอุตสาหกรรมท่ี

ตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ รายไดค้่าระวางเรือในรอบปีบญัชี 2555 จะลดลงจากรอบปีบญัชีก่อนร้อยละ 35 เน่ืองจากค่าระวาง

เรือลดลง และกองเรือท่ีเลก็ลง แต่กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ค่าเส่ือมราคา (EBITDA)  เฉล่ียต่อลาํมีเสถียรภาพมากข้ึน อนั

เน่ืองมาจากการมุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีไดผ้ล   

2. เมอร์เมด มีผลประกอบการปรับตวัดีข้ึนอยา่งมีสาระสาํคญั อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรือขดุเจาะเพ่ิมข้ึนจาก

ปีท่ีแลว้ ธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล มีรายไดเ้ฉล่ียต่อวนัเพ่ิมข้ึนในปีน้ี  ผลกาํไรจากการดาํเนินงานปกติ ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี 

ในรอบปีบญัชี 2555 อยูท่ี่ 603 ลา้นบาท เทียบกบัปีก่อน 253 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 138  เน่ืองจากอตัราการใช้

ประโยชนจ์ากเรือมากข้ึน มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเรือ และมีการพฒันาธุรกิจออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ไดม้ากข้ึน  

3. UMS มีผลประกอบการขาดทุนในรอบปีบญัชี 2555 เน่ืองจาก บริษทัฯ เร่งขายถ่านหินขนาด 0 – 5 มม. ซ่ึงมี

อตัรากาํไรตํ่ากวา่ถ่านหินขนาดอ่ืนๆ อีกทั้งค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงข้ึน เน่ืองจากโรงงานท่ีสมุทรสาครปิด ทาํใหต้อ้งขนส่ง

ถ่านหินจากโรงงานสมุทรสาครไปยงัลูกคา้ท่ีสระบุรี ซ่ึงบริษทัฯ ทาํทุกอยา่งเพ่ือเร่งเปิดโรงงานท่ีสมุทรสาครใหเ้ร็วท่ีสุด ใน

ปีท่ีผา่นมาสินคา้คงเหลือของ UMS ลดลงร้อยละ 42 เม่ือเทียบกบัปีก่อน การท่ีสินคา้คงเหลือลดลง ทาํใหห้น้ีระยะสั้นลดลง 

เน่ืองจากบริษทัฯ แปลงถ่านหินเป็นเงินสด แลว้นาํเงินสดไปชาํระเงินกูคื้น 

4. บาคองโค มียอดขายลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจากความตอ้งก ารใชปุ๋้ยภายในประเทศลดลง แต่บริษทัฯ ก็ชดเชย

ดว้ยการส่งออกไปต่างประเทศมากข้ึน และพยายามลดตน้ทุนวตัถุดิบใหต้ํ่าลง 

 

โดยรวมแลว้ บริษทัฯ มีกาํไรจากการดาํเนินงานปกติเป็น บวก คือกาํไร ก่อนดอกเบ้ียและภาษี (EBIT) เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 6 จากปีก่อน หากไม่รวมรายการบญัชีพิเศษทางบญั ชี 4,577 ลา้นบาท ผลประกอบการของบริษทัฯ ส่วนท่ีเป็นของ

บริษทัฯ จะขาดทุน 42 ลา้นบาท   

 

รายการพิเศษทางบญัชีหลกัๆ  ไดแ้ก่ การบนัทึกการดอ้ยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จาํนวน 2,319 ลา้น

บาท จากการท่ี UMS ตอ้งเผชิญอุปสรรคในการดาํเนินงานหลายประการในปีท่ีผา่นมา เช่น การถูกสัง่ปิดโรงงาน

สมุทรสาครตามคาํสัง่ศาล เพราะถูกชาวบา้นประทว้งเก่ียวกบัมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานถ่านหินอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่น

ละแวกนั้น แมว้า่ UMS จะปฏิบติัตามและสูงกวา่มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไว ้ อีกทั้งนํ้ าท่วมใหญ่ในประเทศท่ีทาํให้
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โรงงานในอยธุยาตอ้งหยดุประกอบการชัว่คราว และรายการตั้งบนัทึกสาํรองเผือ่หน้ีจะสูญของวงเงินกูจ้ากการให ้ SKI 

Energy Resources Inc (SERI) กูเ้งินเพ่ือพฒันาเหมืองถ่านหิน จาํนวน 908 ลา้นบาท ซ่ึง บริษทัฯ ไดย้ืน่เร่ืองไปยงัรัฐบาล

ฟิลิปปินส์เพื่อขอแปลงหน้ีเป็นทุน แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยงัไม่ไดพิ้ จารณาอนุมติั เพราะยั งมีขอ้กฎหมายท่ียงัตอ้งรอการ

ตีความอยู ่  

 

การเพ่ิมทุนและการระดมทุน 

เหตผุลในการขอเพ่ิมทุน  

โอกาสทางการขยายกิจการมีความเด่นชดั แต่กลุ่มขนส่งและพลงังานตอ้งใชเ้มด็เงินจาํนวนมากในการขยายกิจการ  

- ราคาเรือสินคา้เทกองอยูใ่นจุดท่ีตํ่ามากและคาดวา่จะถึงจุดเกือบตํ่าสุดในช่วง 6-12 เดือนขา้งหนา้  

-  ราคานํ้ ามนัดิบท่ีทรงตวัในระดบัสูง ทาํใหมี้งบประมาณสาํหรับการสาํรวจและผลิตนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ

สูงข้ึนต่อเน่ือง จึงทาํใหค้วามตอ้งการใชบ้ริการเรือนอกชายฝ่ังอยูใ่นระดบัสูง 

  การเพ่ิมทุนจะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาว เพ่ือความยัง่ยนืของธุรกิจในอนาคต 

 

วตัถุประสงคก์ารระดมทุนเพ่ือ 

1. ซ้ือเรือสินคา้แหง้เทกองในจงัหวะและราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่ากวา่ 

2. ปรับกองเรือของเมอร์เมด โดยเฉพาะดา้นขดุเจาะนอกชายฝ่ังเพ่ือความทนัสมยัมากข้ึนและเพ่ือควา มยัง่ยนืใน

ธุรกิจขดุเจาะนอกชายฝ่ัง 

3. เพ่ือสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจในเครือ เม่ือมีโอกาสในการลงทุนท่ีดี 

 

ธุรกจิเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 

ในช่วงปี 3 ปีท่ีผา่นมา และความตอ้งการใชเ้รือนอ้ยกวา่ปริมาณเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ท่ีเขา้สู่ตลาด ทาํใหร้ายไดค้่าระวาง

เรือลดตํ่าลง ส่งผลใหร้ายไดต้่อเรือลดลงสาํหรับเรือทุกประเภท มีการปลดระวางเรือในตลาดโลกเพิ่มข้ึน แต่มีการคาดการณ์

ของนกัวเิคราะห์วา่ ความสมดุลยข์องความตอ้งการใชเ้รือและปริมาณเรือจะเร่ิมดีข้ึนตั้งแต่ปี 2557-2559 และจะทาํใหค้่า

ระวางปรับตวัดีข้ึน  ดงันั้น หากบริษทัฯ สาม ารถซ้ือเรือดว้ยตน้ทุนเรือท่ีตํ่า ในขณะท่ีดชันีค่าระวางเรือ (BDI) ยงัไม่ปรับตวั

ข้ึน จะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถสร้างผลกาํไรไดม้ากยิง่ข้ึนเม่ือตลาดฟ้ืนตวักลบัมา   ซ่ึงการเป็นเจา้ของเรือดว้ยตน้ทุนตํ่าเป็น

ทางเลือกท่ีดีกวา่การเช่าเรือ เพราะเม่ือตลาดฟ้ืนตวั อตัราค่าเช่าเรือก็จะสูงตามไปดว้ย 

 

ในดา้นแผนการขยายกองเรือนั้น บริษทัฯ มีแผนขยายกองเรือจาก 16 ลาํ ณ ปัจจุบนั เป็น 24 ถึง 30 ลาํภายในปี 

พ.ศ. 2558 หรือซ้ือเรือเพ่ิมข้ึน 15 ลาํ โดยจะเป็นทั้งเรือมือสองท่ีมีอายไุม่เกิน 8 ปีและเรือสัง่ต่อใหม่ท่ีมีมาตรฐานทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้มสูงตามเกณฑข์อง International Maritime Organization (IMO) การมีกองเรือขนาดใหญ่ข้ึนจะช่วยเพ่ิมกระแส

เงินสดจากการดาํเนินงาน 

 

ณ ปัจจุบนั บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเตด็  มีความพร้อมในการบริหารกองเรือท่ีจะเติบโตข้ึน และ

จากกลยทุธ์ในการปรับกองเรือโดยการขายเรือเก่าขนาดเลก็ท่ีไม่ทาํกาํไรออกไป และซ้ือเรือมือสองหรือเรือสัง่ต่อใหม่ท่ี

ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ การยา้ยฝ่ายขายไปประจาํในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางธุรกิจเดินเรือ การนาํเรือไป

ใหบ้ริการในน่านนํ้ าท่ีมีค่าระวางสูงกวา่ และการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทาํใหต้น้ทุนค่าใชจ่้ายของเจา้ของ

เรือ (owner expenses) ลดลง และทาํใหไ้ดรั้บการจดัอนัดบัอยูใ่นระดบัตน้ๆ ของบริษทัเดินเรือทัว่โลกท่ีมีตน้ทุน ค่าใชจ่้าย

ของเจา้ของเรือตํ่า  



- 19 - 

ธุรกจิบริการนอกชายฝ่ัง 

 ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมี 2 ธุรกิจหลกัคือวศิวกรรมใตท้ะเล และขดุเจาะนํ้ า มนัและก๊าซธรรมชาติ เมอร์เมดทาํ

ธุรกิจใหบ้ริการบริษทันํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติท่ีตน้นํ้ า (upstream) เก่ียวขอ้งกบังานสาํรวจและผลิต การท่ีราคานํ้ ามนัดิบท่ี

ทรงตวัอยูใ่นระดบัสูง ส่งผลใหมี้งบประมาณสาํหรับการสาํรวจและการผลิตนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชานสูงข้ึนต่อเน่ือง จึงทาํ

ใหค้วามตอ้งการใชเ้รือขดุเจาะอยูใ่นระดบัสูง ในขณะน้ีเรือขดุเจาะทอ้งแบน (tender rig) ทัว่โลก มีเพียง 33 ลาํ ในขณะท่ี

แท่นขดุเจาะ (เฉพาะท่ีตั้งอยูใ่นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ มีมากถึง 604 แท่น และส่วนใหญ่มีอายมุาก กล่าวคือ ร้อยละ 56 

อายมุากกวา่ 25 ปี และร้อยละ 33 อายมุากกวา่ 30 ปี และมีอตัราการใชป้ระโยชนเ์ฉล่ียร้อยละ 80 ในขณะท่ีเรือขดุเจาะ

ทอ้งแบนอายตุ ํ่ากวา่ 5 ปี จะมีอตัราการใชป้ระโยชน์เฉล่ียร้อยละ 100 เรือขดุเจาะทอ้งแบนของเมอร์เมดซ่ึงมีอยูจ่าํนวน

ทั้งส้ิน 2 ลาํ อยูใ่นกลุ่มเรือขดุเจาะทอ้งแบนท่ีมีอายมุาก คือ 34 ปี (MTR-1) และ 31 ปี (MTR-2)  ซ่ีงมีอายมุาก และอาจตอ้ง

ปลดระวางภายใน 2 ปีขา้งหนา้  และจะทาํใหร้ายไดข้องเมอร์เมดลดลงประมาณ 1,000 ลา้นบาทต่อปี หากไม่มีเรือขดุเจาะ

ทอ้งแบนมือสองหรือสัง่ต่อใหม่มาทดแทน 

 

การสัง่ต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบนใหม่ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2 ปี โดยมีราคาประมาณ 120 ถึง 140 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่มีเพียงผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีลงทุน คือ Seadrill ซ่ึงหากมีผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีมีสถานะการเงินท่ี

แขง็แกร่งก็อาจจะเกิดรายใหญ่รายใหม่ในธุรกิจน้ีได ้สาํหรับตลาดเรือขดุเจาะ 3 ขาหรือ Jack-up rigs มีความแขง็แกร่งอยา่ง

ต่อเน่ือง อตัราค่าเช่าเรือเฉล่ียต่อวนัสูง ซ่ึงในกลุ่มบริษทั เมอร์เมด นั้น ดาํเนินงานภายใตบ้ริษทั เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิงค ์

จาํกดั (Asia Offshore Drilings หรือ AOD) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่ง เมอร์เมด และ Seadrill Ltd. และผูถื้อหุน้รายยอ่ย

อ่ืนๆ  โดย ณ ปัจจุบนั เมอร์เม ด ถือหุน้ใน AOD ร้อยละ 33.75  เรือขดุเจาะ Jack-up rigs ท่ี AOD สัง่ต่อใหม่ ลาํแรก หรือ 

AOR-1 มีกาํหนดส่งมอบในเดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556 ไดรั้บสญัญาวา่จา้งงานระยะเวลา 3 ปี จาก Saudi Aramco ซ่ึงเป็น

บริษทันํ้ ามนัแห่งชาติชาอุดิอาระเบีย ท่ีจดัเป็นบริษทันํ้ ามนัยกัษใ์หญ่ ของโลก อตัราค่าเช่าอยูท่ี่ 180,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาต่อวนั มูลค่าสญัญาอยูท่ี่ 197 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 3 ปี และกาํลงัหาตลาดสาํหรับเรือขดุเจาะลาํท่ี 2 

(AOR-2) ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบ เดือน มิถุนายน พ .ศ. 2556 และลาํท่ี 3 (AOR-3) ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบเดือน กนัยายน พ.ศ. 

2556 ตามลาํดบั 

 

 AOD เป็นบริษทัจดทะเบียนเท่ีตลาดหลกัทรัพยอ์อสโล ประเทศนอร์เวย ์เน่ืองจาก Seadrill ไดป้ระกาศซ้ือหุน้จาก

ผูถื้อหุน้อ่ืนในตลาดหลกัทรัพยอ์อสโล จนไดอ้ตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ 66.16 ใน AOD และจะมีการเพ่ิมทุนในเร็วๆ น้ี  

เมอร์เมดจึงตอ้งเพ่ิมทุนตามเพ่ือรักษาสดัส่วนร้อยละ 33.75 ต่อไป จะเห็นไดว้า่ ธุรกิจเรือขดุเจาะ Jack-up rigs เป็นธุรกิจขา

ข้ึนจากกการทาํสญัญาล่วงหนา้ตั้งแต่ยงัไม่ส่งมอบเรือ  

  

สาํหรับธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลนั้น เม่ือเร็วๆ น้ี เมอร์เมดตั้งบริษทัร่วมทุนช่ือ Zamil Mermaid Offshore Services 

Company (ZMOS) โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่ง Mermaid Offshore Services Ltd. กบั Zamil Offshore Services Company 

(ZMOS) ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย ZMOS ใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลในแถบตะวนัออกกลาง และไดเ้ซ็นสญัญา

ระยะเวลา 5 ปี เพื่อใหบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลแบบครบวงจรกบั Saudi Aramco ซ่ีงเป็นบริษทันํ้ ามนัแห่ง

ซาอุดิอาระเบีย  มูลค่าของสญัญา 530 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเมอร์เมดจะมีส่วนแบ่งรายไดป้ระมาณร้อยละ 60 -  70 

ของมูลค่าของสญัญา ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังทั้งธุรกิจเรือขดุเจาะและธุรกิจวศิวกรรมใต้ทะเล มีอนาคต

สดใส 
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สาํหรับแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุน ขอสรุปดว้ยตารางดงัน้ี 
  

หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประมาณการเงินทุนท่ีตอ้งใช ้

ในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ 

ส่วนท่ีจะใชจ้ากการเพ่ิมทุน 

กลุ่มขนส่ง   

เรือสินคา้แหง้เทกองจาํนวน 15 ลาํ 310 130 - 160 

กลุ่มพลงังาน   

เรือขดุเจาะแบบสามขา 3 ลาํและแบบทอ้งแบน 2 ลาํ 420 75 - 90 

เงนิลงทุนตามแผนกลยุทธ์ 3 ปี 730 205 - 250 

เงินทุนสาํรองเพ่ือโอกาสในการลงทุนอ่ืนๆ  80 - 125 

ยอดรวม หน่วยล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 730 330 

ยอดรวม หน่วยล้านบาท 21,900 9,900 

 

 หลงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงรายงานแลว้ ประธานกล่าวสรุปส่ิงท่ีกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่และเจา้หนา้ท่ีบริหารไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ กล่าวโดยรวม คือ การท่ีกระแสเงินสดของการดาํเนินงานของ

บริษทัในปีท่ีผา่นมาปรับตวัดีข้ึน กาํไรก่อนหกัภาษีและดอกเบ้ียเพ่ิมสูงข้ึน สถาน ะทางธุรกิจในภาพรวมดีข้ึน เมอร์เมดกลบั

มามีกาํไรและไดส้ญัญาใหญ่ๆ ท่ีประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศกาตาร์ เป็นสญัญาระยะยาว 3 ปี 5 ปี เป็นเงินจาํนวน

มาก สะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริษทัฯ กาํลงักลบัมาในทิศทางท่ีดีสอดคลอ้งกบัทิศทางอุตสาหกรรม สาํหรับธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้

แหง้เทกองนั้น เช่ือวา่อตัราค่าระวางเรือลงมาถึงจุดตํ่าสุดแลว้ จึงควรมีการลงทุนเพ่ือเตรียมขยายการลงทุนต่อไป 

 

               ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม        

                

คุณสุขสรรค ์ชุนศิลปเวช (ผูถื้อหุน้)  ขอความชดัเจนวา่ คะแนนเสียงท่ีเป็นบตัรเสีย และไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะมา

นบัรวมเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยหรือไม่   

 

คุณพรภินนัท ์อศัววฒันาพร (ท่ีปรึกษากฎหมาย) ช้ีแจงวา่ คะแนนเสียงท่ีเป็นบตัรเสีย และไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะ

ไม่นบัรวมเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  

 

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถื้อหุน้) เสนอวา่ การบรรยายเก่ียวกับการเพ่ิมทุน น่าจะทาํเป็นจดหมายฉบบัยอ่ส่งใหผู้ ้

ถือหุน้อ่าน โดยสรุปเป็นขอ้ๆ ใหเ้ห็นถึงขอ้ดีและขอ้เสีย เพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้าย และเพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิง อีกทั้งเป็นการ

โฆษณาบริษทัฯ ดว้ย  

 

คุณธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุน้) ถามวา่ วาระท่ี 3 น้ี เป็นวาระท่ีพิจารณาเก่ี ยวกบัเงินปันผล แต่ไม่ไดก้ล่าวถึงเงินปัน

ผลเลย ขอถามวา่   

ก) ทาํไมจึงตอ้งมีการจ่ายเงินปันผลตอนน้ี เพราะเดือนหนา้ก็จะมีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ และทาํไมจึง

ตอ้งเร่งจ่ายเงินปันผล ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งออกหนงัสือเชิญประชุมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม อีกทั้งบริษทัฯ ก็

ประสบผลขาดทุน 
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ข) ถา้ผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายเงินปันผลแลว้ ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้จะมีการจ่ายเงินปันผลอีก

หรือไม่ 

ค) เงินปันผลน้ี จ่ายจากกาํไรส่วนไหนของบริษทัฯ และตอ้งเสียภาษีนิติบุคคลหรือไม่อยา่งไร 

ง) มีรายการพิเศษ 4,577 ลา้นบาท ท่ีปรากฎในงบการเงิน อยากทราบวา่ รา ยการพิเศษอ่ืนๆ น้ี เป็นรายการ

อะไรบา้ง   

จ) ถา้ดูจากจาํนวนเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองในอดีต ท่ีมีประมาณ 40 กวา่ลาํและปัจจุบนัลดลงมาเหลือ 16 ลาํ 

ดูจะสอดคลอ้งกบัราคาหุน้ดว้ย ดงันั้น ถา้มีการเพ่ิมทุนและเพ่ิมจาํนวนเรือข้ึน ราคาหุน้จะข้ึนตามจาํนวนเรือท่ี

เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

ฉ) ขอทราบเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมของเรือขดุเจาะท่ีไดรั้บ IMO กบัท่ีไม่มี IMO วา่ เสียค่าธรรมเนียมต่างกนั

หรือไม่        

ช) เงินเพ่ิมทุนประมาณ 75-90 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาท่ีจะนาํไปใชก้ารลงทุนในการซ้ือเรือขดุเจาะของ AOD 

รวม 3 ลาํ ราคาเรือรวม  420 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้น ถา้คาํนวณตามสดัส่วนการถือหุน้ เราน่าจะใชเ้งิน

ประมาณ 140 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 

 

ประธานฯ ไดข้อใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอบคาํถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)  ช้ีแจงเก่ียวกบัการจ่ายเงินปัน

ผลวา่ การท่ีบริษทัฯ เสนอจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เน่ืองจาก บริษทัฯ ไดรั้บฟังความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้หลายราย 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ไปแลว้ เก่ียวกบัวาระการเพ่ิมทุนและสดัส่วนการเพ่ิมทุนวา่ 

ค่อนขา้งเป็นภาระแก่ผูถื้อหุน้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงพิจารณาออกหุน้ปันผลเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของผูถื้อหุน้ในการจองซ้ือหุน้

เพ่ิมทุน   บริ ษทัฯ ขอเรียนช้ีแจงวา่ การเพ่ิมทุนคร้ังน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการขยายงานเพ่ือใหบ้ริษทัฯ เติบโต ซ่ึงจะได้

กาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ การท่ีนาํเร่ืองเ พ่ิมทุนมาพิจารณาในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ เพราะถือวา่การเพ่ิมทุนเป็นเร่ืองสาํคญัท่ี

ผูถื้อหุน้ควรจะมีเวลาพิจารณาและซกัถามกรรมการไดใ้นท่ีประชุม โดยไม่มีวาระสามญัปนเขา้มา 

 

คุณฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน) ช้ีแจงเก่ียวกบัภาษีของหุน้ปัน

ผลวา่ การจ่ายหุน้ปันผลนั้น บริษทัฯ มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 10 ของเงินท่ีไดรั้บจากมูลค่าของหุน้ปันผล และ

เน่ืองจากหุน้ปันผลมาจากส่วนกาํไรของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บมาจากบริษทัลูกท่ีไดรั้บ BOI ดงันั้น ผูถื้อหุน้จึงเครติดภาษีคืน

ไม่ได ้  นอกจากน้ี เงินปันผลท่ีจ่ายเป็นเงินสด มีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่าย

หุน้ปันผลเท่านั้น ซ่ึงเป็นแนวปฎิบติัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เม่ือบริษทัจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้

จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดควบคู่กนัมาดว้ย เพ่ือทางบริษทัฯ จะไดน้าํเงินสดดงักล่าวมานาํส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย   

 

คุณ กฤช ฟอลเลต็ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ช้ีแจงเก่ียวกบั รายการพิเศษ จาํนวน 4,577 ลา้นบาท วา่ 

ประกอบดว้ย รายการตั้งการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน UMS จาํนวน 2,319 ลา้นบาท การตั้งบนัทึกดอ้ ยค่าของวงเงินกูข้อง

เหมืองฟิลิปปินส์ 908 ลา้นบาท การตั้งสาํรองเผือ่ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นธุรกิจเรือสินคา้แหง้เทกอง 501 ลา้นบาท และการ

ตั้งสาํรองสินคา้คงเหลือของ UMS จาํนวน 107 ลา้นบาท นอกจากน้ี เป็นรายการตั้งสาํรองสินทรัพยอ่ื์นๆ   ทั้งน้ี ในการตั้ง

ดอ้ยค่าสินทรัพย ์เงินลงทุน หรือการตั้งสาํรองต่างๆ บริษทัฯ ไดป้รึกษา หารือกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และในบางกรณีหารือ

กบัท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น การตั้งสาํรองเผื่อดอ้ยค่าสินทรัพยแ์ละเงินลงทุน 
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ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)  ช้ีแจงเก่ียวกบั IMO วา่ บริษทั

นํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติต่างๆ จะยดึความปลอดภยั และมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกั ถา้เรือไม่ผา่นมาตรฐาน ก็

จะตอ้งถูกสัง่ระงบัการทาํงาน 

 

คุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ (กรรมการ)  ช้ีแจงเก่ียวกบั การลงทุนเรือขดุเจาะและ AOD วา่ AOD เป็นบริษทัร่วมทุน

ระหวา่ง เมอร์เมด และ Seadrill  ซ่ึงเร่ิมแรกมีอตัราส่วนการถือหุน้เท่าๆ กนั คือ ร้อยละ 33.75  ซ่ึงต่อมา AOD ไดรั้บสญัญา

มูลค่า 197 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก Saudi Aramco  และหลงัจากนั้น เมอร์เมด ก็ไดท้ราบข่าวจากตลาดหลกัทรัพย์

ออสโล วา่ Seadrill ซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้อ่ืนในตลาดหลกัทรัพยจ์นกลายเป็นร้อยละ 66.16 และจะเพ่ิมทุนใน AOD และขอซ้ือ

หุน้ส่วนท่ีเหลือจากผูถื้อหุน้เดิมทั้งหมด โดยราคาเสนอซ้ือหุน้จากผูถื้อหุน้เดิมไม่เหมาะสมกบัราคาท่ีควรจะเป็น  การท่ี  

เมอร์เมดจะรักษาสดัส่วนร้อยะ 33.75 ไว ้ทาํใหเ้มอร์เมดจะตอ้งซ้ือหุน้เพ่ิมทุนใน AOD ดว้ย  

 

คุณวสิิทธ์ิ กิตติวรรธนกลุ (ผูถื้อหุน้) ขอถามเก่ียวกบั shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีอาจจะมาเป็นพลงังาน

ทดแทน และดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการขดุเจาะนํ้ ามนั จะทาํใหใ้นสองปีขา้งหนา้ราคานํ้ ามนัลดลงเหลือบาร์เรลละ 50 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือไม่  และจะมีผลกระทบต่อการขยายงานในธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเมอร์เมดหรือไม่ 

 

ประธาน ช้ีแจงวา่ shale gas ในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะถูกขดุข้ึนมามาก และนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ

ทาํปิโตรเคมี และส่วนท่ีเหลือก็จะส่งออกเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว และมากดดนัราคานํ้ ามนัท่ีมาจา กตะวนัออกกลาง อยา่งไร

ก็ดี นํ้ ามนัในระดบัราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล เป็นราคาท่ีคาดวา่เป็นราคาขั้นตํ่า เน่ืองจาก แหล่งผลิตใหม่ๆ 

จะแพงข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลุมขดุเจาะนํ้ ามนัแพงข้ึน และแหล่งเก่าๆ หมดไป 

 

คุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ (กรรมการ)  กล่าวเสริมวา่ แท่นขดุเจาะชนิด Jack-up rigs เป็นชนิดท่ีมีความตอ้งการใน

ตลาดมาก แต่ปริมาณแท่นขดุเจาะชนิดน้ีมีนอ้ย และไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด 

 

คุณเฉลิมวฒิุ แท่นสุวรรณ์ (ผูถื้อหุน้) ขอถามเก่ียวกบัการซ้ือเรือสินคา้แหง้เทกองและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบัแผนกล

ยทุธ์ในการนาํเงินไปใชค้ร้ังน้ี ดงัน้ี 

 

ในอดีตประมาณปี พ.ศ. 2540 บริษทัฯ ซ้ือเรือมือสองโดยไม่ไดก้าํหนดวา่ จะตอ้งเป็นเรือท่ีเก่ามากหรือนอ้ย ทาํให้

ไดจ้าํนวนเรือมาก และเม่ือค่าระวางปรับตวัดีข้ึน บริษทัฯ ก็ไดก้าํไรมาก การซ้ือเรือท่ีสัง่ต่อใหม่ใชเ้วลานานกวา่  

ในส่วนของ presentation บริษทัฯ ไม่ไดช้ี้แจงขอ้มูลวา่ เงินลงทุน 310 ลา้นดอลาร์สหรัฐอเมริกา จะนาํไปใชซ้ื้อ

เรือมือสองก่ีลาํ เรือท่ีสัง่ต่อใหม่ก่ีลาํ  ท่ีจริงแลว้ บริษทัฯ ไม่จาํเป็นตอ้งจาํกดัวา่ จะซ้ือเรือมือสองท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 8 ปี เพราะ

ถา้หากมีทีมงานท่ีดี ก็สามารถบริหารจดัการค่าใชจ่้ายได ้ 

 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)  ช้ีแจงวา่ การท่ีบริษทัฯ ไม่ได้

กาํหนดตวัเลขวา่ จาํนวนเรือท่ีจะเพ่ิมข้ึนมา 15 ลาํ แบ่งเป็นเรือมือสองก่ีลาํ และเรือสัง่ต่อใหม่ก่ีลาํ เพราะเห็นวา่บริษทัฯ 

จะตอ้งดูสถานการณ์ราคาเรือในตลาด หากในเวลาใดท่ีราคาเรือมือสองมีราคา  อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกวา่เรือท่ีสัง่ต่อใหม่

มากๆ บริษทัฯ ก็อาจจะซ้ือเรือมือสองลว้นๆ ก็ได ้ ทั้งน้ี ตอ้งคาํนึงถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดว้ย วา่การลงทุนเรือแบบ

ใดจะทาํให ้  บริษทัฯ ไดป้ระโยชนม์ากกวา่กนั 
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คุณเฉลิมชยั มหากิ จศิริ (กรรมการ)  กล่าวเสริมวา่ การลงทุนในเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง คลา้ยกนักบัการ

ลงทุนในหุน้ คือ มี  capital gain และ dividend ส่วนการลงทุนเรือ ก็มี capital gain และ operating profit  ในช่วงเวลาท่ีดชันี 

BDI ลดตํ่าลง ราคาเรือก็ลดลงไปดว้ย ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นโ อกาสท่ีดีท่ีจะเขา้ไปซ้ือ ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ี ดชันี BDI กระเด้ืองข้ึน 

บริษทัฯ ก็จะไดรั้บ capital gain  

 

คุณเฉลิมวฒิุ แท่นสุวรรณ์ ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ สามารถเพ่ิมจาํนวนเรือใหม้ากข้ึน แมจ้ะเป็นเรือเก่า ถา้

ตลาดเรือปรับตวัดีข้ึน บริษทัฯ ก็สามารถขายเรือเก่าออกไปและได ้capital gain เช่นกนั 

 

คุณพงศพ์ทัธ์ ทวสีมบูรณ์ (ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากนายเกียรติ ศรีจอมขวญั ) กล่าวชมเชย คุณเฉลิมชยั  

มหากิจศิริ ท่ีเขา้มาบริหารงานเมอร์เมดจนทาํใหบ้ริษทัฯ กลบัมามีกาํไร และถามเก่ียวกบัการถือหุน้ของเมอร์เมดและ 

Seadrill ใน AOD วา่มีสดัส่วนเท่าไร การท่ี Seadrill ขอเพ่ิมทุนและเสนอซ้ือหุน้ทั้งหมดในราคาท่ีไม่เหมาะสม เราตอ้ง

ปฏิบติัตามหรือไม่     

 

คุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ (กรรมการ) ช้ีแจงวา่ แรกเร่ิมนั้น เมอร์เมด และ AOD ถือหุน้ร้อยละ 33.75 เท่ากนั แต่เม่ือ

มูลค่าเรือขดุเจาะสูงข้ึน Seadrill จึงเขา้ซ้ือหุน้ของ AOD จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย และไดถื้อครองหุน้ทั้งส้ินร้อยละ 66.16  

 

คุณวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ (ผูถื้อหุน้)  เสนอใหบ้ริษทัฯ ออกหุน้เพ่ิมทุนในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในราคาหุน้เพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท และใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ1 ปี 

 

คุณประพนัธ์ วชิยัวฒัน์โกมล  (ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้)  มีความเห็นวา่ ตอนน้ี คือวาระท่ี 3 เก่ียวกบัพิจารณา

การจ่ายเงินปันผล แต่ท่ีประชุมกาํลงัพดูเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน จึงมีคาํถามวา่ หากวาระการเพ่ิมทุน ผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัแลว้ 

บริษทัฯ จะจ่ายหุน้ปันผลไดห้รือไม่  ถา้เช่นนั้นบริษทัฯ ก็ควรพิจารณาวาระการเพ่ิมทุนก่อน 

 

ประธาน ช้ีแจงวา่ วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 มีความเก่ียวเน่ืองกนั โดยวาระท่ี 4 เพ่ิมทุน มีความสาํคญัมาก

ที่สุด จึงขอปรึกษาท่ีประชุมวา่ จะพิจารณาวาระท่ี 4 ก่อนหรือไม่ 

 

คุณทรงพล เชาวนโยธิน  (ผูถื้อหุน้)  กล่าวยนิดีท่ี คุณประเสริฐ มาเป็นประธานบริษทัฯ และเสนอวา่ น่าจะมีวาระ

พิเศษก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระท่ี 4 การเพ่ิมทุน เช่น ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ยกบัการเพ่ิมทุน แต่ไม่เห็นดว้ยกบัสดัส่วน

การเพ่ิมทุน และมาพิจารณาลงคะแนนวา่ สดัส่วนการเพ่ิมทุนใดท่ีเหมาะสม และไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่ บริษทัฯ ควรมีตวัแทน  

ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นกรรมการบริษทัฯ เพ่ือท่ีบริษทัฯจะไดท้ราบถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้รายยอ่ยก่อนท่ีจะออกมติของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และท่ีจริง บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุ นตํ่า การระดมทุนจึงน่าจะสามารถทาํไดห้ลายวธีิ 

เช่น ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ กูธ้นาคาร หรือเพ่ิมทุนใหผู้ถื้อหุน้เดิม หรือ ใชท้ั้งสามวธีิรวมกนั 

  

 ประธานถามความเห็นจากท่ีประชุมวา่จะเล่ือนลาํดบัวาระการประชุมโดยพิจารณาและอนุมติัวาระท่ี 4 การเพ่ิมทุน

ก่อนหรือไม่        

 

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถื้อหุน้) ไม่เห็นดว้ย และขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตามลาํดบั 
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ประธานฯ จึงขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 3 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา   
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควร

เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 

 

(1) เงินปันผลในรูปของเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.00445 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้สามญัเดิมในจาํนวนรวม 

708,004,413 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 3,150,619.64 บาท 

 

 (2) หุน้ปันผลในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้เดิม เป็น

จาํนวนรวมไม่เกิน 28,320,176 หุน้ กรณีมีเศษของหุน้ท่ีนอ้ยกวา่ 1 หุน้จะจ่ายเป็นเงินสด รวมเป็นหุน้ปันผลทั้งส้ินไม่เกิน 

28,320,176 หุน้ รวมเป็นเงินไม่เกิน 28,320,176 บาท 

 

การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และหุน้ปันผล รวมเป็นมูลค่า 0.04445 บาท ต่อหุน้ บริษทัฯ จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใน

อตัราร้อยละ 10 หรือ 0.00445 บาทต่อหุน้จากเงินท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผลและหุน้ปั นผลสุทธิ

เท่ากบั  0.04 บาทต่อหุน้  ดงันั้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน  31,470,795.64 บาท  

 

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ 

วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ .ศ. 2555 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ

กาํหนดใหว้นัท่ี 26 ธนัวาคม พ .ศ. 2555 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225  

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ .ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ("พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์") และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

ประธานแจง้วา่ มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ ตามวาระท่ี 3 น้ีจะข้ึนอยูก่บัการลงมติในวาระท่ี 4  อนัเป็นเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯและวาระท่ี  

5 ซ่ึงเป็นเร่ืองการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดว้ย เพราะการจ่ายเงินปันผลในรูปหุน้ปันผลบริษทัฯจาํเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ

ออกหุน้สามญัเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ดงันั้นหากท่ีประชุม ผูถื้อหุน้มีมติไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนตามท่ีจะไดเ้สนอต่อไปในวาระท่ี 4 และการจดัสรรหุน้ตามวาระท่ี 5 แลว้ก็จะไม่มีหุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล

ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลได ้  จึงเป็นกรณีท่ีไม่สามารถจ่ายปันผลในวาระท่ี 3  

 

ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 

 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั การจ่ายเงินปันผลในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล ในรูปของหุน้ปันผลและเงินสด สาํหรับผูถื้อหุน้เดิมใน

จาํนวนรวม 708,004,413 หุน้ รวมเป็นมูลค่า 0.04445 บาทต่อหุน้  โดยจะจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.00445 บาท และ

จะจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล โดยมีมูลค่ าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรือเท่ากบั 0.04 บาทต่อหุน้ 

จาํนวนเศษของหุน้ท่ีนอ้ยกวา่ 1 หุน้ปันผลจะถูกปัดท้ิงและจ่ายเป็นเงินสดคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สาํหรับเศษหุน้ดงักล่าวนั้น โดย
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ใหจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ .ศ. 2555 โดยวนัดงักล่าวคือ วนั

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 26 ธนัวาคม พ .ศ. 2555 เป็นวนัปิดสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร

ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

283,108,769 18,711,452 4,068,474 12,280,860 158,700 318,328,255 

93.7511% 6.1962% - - 0.0525% 100.00% 

 
หมายเหตุ   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจากวาระท่ี 2 อีกจาํนวน 2 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 

3,982,347 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,213 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 318,328,255 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9613 ของจาํนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เตมิข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ  (แก้ไขเพิ่มเตมิ) 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ   

 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้วา่บริษทัฯ ขอเสนอใหท่ี้ประชุม พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 736,324,589 หุน้ แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 736,324,589 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 708,004,413 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,444,329,002 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน  1,444,329,002 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท เพ่ือ ก ) รองรับการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่         

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Right offering) ข) รองรับการเสนอขายหุน้

สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลในวงจาํกดั”)  (Private placement)  ค) 

รองรับการจ่ายหุน้ปันผล รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้  4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,444,329,002 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้พนัสองบาท) 

แบ่งเป็น 1,444,329,002 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้พนัสองหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

              โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 1,444,329,002 หุน้ (หน่ึงพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีลา้นสามแสนสองหม่ืนเกา้พนัสองหุน้)  

หุน้บุริมสิทธิ   - ไม่มี - 
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คุณวชิาญ พิมพป์ระโพธ (ผูถื้อหุน้) เสนอใหบ้ริษทัฯ ออกหุน้เพ่ิมทุนในอตัรา 2 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ในราคาหุน้เพ่ิมทุนหุน้ละ 15 บาท และใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอาย ุ2 ปี 

 

คุณธารา ชลปราณี (ผูถื้อหุน้)  ใหค้วามเห็นวา่ ในการเสนอขายหุน้ท่ีเหลือจากการเพิ่มทุนใหบุ้คคลในวงจาํกดันั้น 

บริษทัฯ ไม่ควรเสนอขายในราคา 14 บาท ซ่ึงถูกกวา่ในตลาด และ ควรใหผู้ถื้อหุน้เดิมไดสิ้ทธ์ิทีจ่ะจองหุน้เพ่ิมทุนเกินสิทธิ

ได ้ 

 

ประธานช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ไม่ไดใ้หผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถจองหุน้เพ่ิมทุนเกินสิทธิไดใ้นคร้ังน้ี ส่วนราคาเสนอขาย

หุน้ใหบุ้คคลในวงจาํกดัในราคา 14 บาทต่อหุน้นั้น เป็นราคาเสนอขายขั้นตํ่า ถา้ในอนาคต หุน้ขอ งบริษทัฯ มีราคาในตลาด

สูง บริษทัฯ ก็จะขายหุน้ใหก้บับุคคลในวงจาํกดัไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน  

 

คุณศกัด์ิชยั  สกลุศรีมนตรี  (ผูถื้อหุน้) ถามวา่ ผูถื้อหุน้ทีไ่ดหุ้น้เพิ่มทุนจะมีสิท ธิเขา้ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ทนัหรือไม่ และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (ถา้มี) จากการประชุมสามญัประจาํปีทนัหรือไม่ 

 

คุณฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ (ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายงานบญัชีและการเงิน ) ช้ีแจงวา่ สาํหรับหุน้ในส่วน

เพ่ิมทุน ผูถื้อหุน้เพ่ิมทุนจะไม่สามารถเขา้ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ในเดือนมกราคม พ .ศ. 2556  เพราะบริษทัฯ จะปิด

สมุดทะเบียนเพ่ือการเขา้ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ตามกาํหนดปกติ ซ่ึงจะเป็นตอนตน้เดือนมกราคม พ .ศ. 2556 แต่จะ

ไดรั้บหุน้ปันผลทนัก่อนการประชุมสามญัประจาํปีและก่อนช่วงเวลาการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน เพราะหุน้ปันผลจะเครดิตเขา้

บญัชีผูถื้อหุน้ประมาณวนัท่ี 10 มกราคม พ .ศ. 2556 และวนัจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนอยูร่ะหวา่งช่วงวนัท่ี 15-21 มกราคม พ .ศ. 

2556     

 

คุณทรงพล เชาวนโยธิน  (ผูถื้อหุน้)  แสดงความเห็นวา่ การท่ีบริษทัฯ ไม่ใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถจองซ้ือหุน้เพ่ิม

ทุนเกินสิทธิไดน้ั้น เป็นการเหมาะสมแลว้ อยา่งไรก็ดี ขอให้ ขอ้คิดเห็นวา่ ราคาเสนอขายหุน้ใหบุ้คคลในวงจาํกดั ควรเป็น

ราคาท่ีไม่ตํ่ากวา่มูลค่าทางบญัชีของบริษทัฯ  ร้อยละ 10 เพราะบุคคลในวงจาํกดัน่าจะเป็นบุคคลท่ีซ้ือหุน้ในจาํนวนมาก

พอท่ีอาจจะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่อีกกลุ่มหน่ึงของบริษทัฯ ได ้ การเสนอขายในราคาท่ีสูง จะเป็นผลดีต่อรา คาหุน้ของบริษทัฯ 

ในตลาดดว้ย 

 

คุณศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี (ผูถื้อหุน้) ขอถามเก่ียวกบัทิศทางของ UMS และปีหนา้จะตั้งสาํรองอีกหรือไม่ 

 

คุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ (กรรมการ )  ช้ีแจงวา่ สายการผลิตของ UMS หยดุดาํเนินการไปคร่ึงหน่ึงเน่ืองจาก

เหตกุารณ์ประกาศปิดโรงงานจากการชุมนุมในจงัหวดัสมุทรสาคร ขณะน้ีฝ่ายบริหารทาํงานอยา่งหนกั เพ่ือใหฐ้านการผลิต

กลบัมาเป็นร้อยละ 100 เหมือนเดิม อยา่งไรก็ดี UMS ก็พยายามหาสินคา้อ่ืนมาทดแทน เช่น กะลาปาลม์ และหาแหล่ง

วตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ือใหต้น้ทุนการผลิตลดลง ซ่ึงหากเม่ือไรก็ตามท่ีหน่วยงานราชการอนุญาตใ หโ้รงงานกลบัมาเปิด

ดาํเนินการได ้UMS ก็จะมีกาํไรอีกคร้ังหน่ึง 
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ผูถื้อหุน้ (ไม่ประสงคอ์อกนาม) ถามเก่ียวกบั อนาคตของธุรกิจเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์ และในส่วนท่ีเก่ียวกบั

ปัญหาการแปลงหน้ีเป็นทุนนั้น มีกาํหนดระยะเวลาเท่าใด จึงจะทราบผลเร่ืองการแปลงหน้ีเป็นทุน และหาก ทาํไม่สาํเร็จจะ

ทาํใหส้มัปทานเหมืองหมดไปหรือไม่ 

 

สาํหรับบาคองโคและบาเรีย เซเรส  จะมีปัญหาหรือไม่ หากเวยีดนามเกิดปัญหาฟองสบู่ของธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย ์ 

ในธุรกิจพลงังาน ขอทราบวา่ shale gas ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาจะพฒันาข้ึนมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน  จะมี

ผลกระทบต่อเมอร์เมด หรือไม่ เพราะเมอร์เมด  จะสัง่ต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบนและแบบสามขา และตอ้งใชเ้รือไปอีก 20-30 

ปี 

 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)  ช้ีแจงวา่ เร่ืองการแปลงหน้ีเป็น

ทุนของธุรกิจเหมืองถ่านหินนั้น ขณะน้ี เรากาํลงัใหท่ี้ปรึกษากฎหมายยืน่เร่ืองแจง้ความประสงคก์ารแปลงหน้ีเป็นทุนเขา้ไป

ใหม่อีกรอบหน่ึง โดยใชโ้ครงสร้างการถือหุน้ใหม่ท่ีคาดวา่จะรองรับกฎหมายปัจจุบนัของฟิลิปปินส์ ซ่ึงคาดวา่จะทราบผล  

ประมาณตน้ปี พ.ศ. 2556 

 

ในส่วนของธุรกิจบาคองโค นั้น เป็นธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายปุ๋ยใน ประเทศ เป็นอุตสาหกรรม

การเกษตร ประเทศเวยีดนามเป็นประเทศเกษตรกรรม ดงันั้นความตอ้งการการใชปุ๋้ยจะมีอยา่งต่อเน่ือง และธุรกิจ              

โลจิสติกส์ในเวยีดนามก็ไปไดดี้ 

 

ประธานฯ  ช้ีแจงเก่ียวกบัพลงังาน shale gas  ของประเทศสหรัฐอเมริกา วา่ เป็นการลงทุนท่ีใชเ้งินสู งในการท่ีจะ

พฒันาข้ึนมาใชแ้ละหากส่งออกโดยเปล่ียนก๊าซเป็นของเหลวเพื่อบรรจุลงถงัตูเ้ยน็ และนาํลงเรือตูเ้ยน็เพื่อส่งไปยงัประเทศ

อ่ืนๆ  จะตอ้งใชเ้งินทุนมหาศาล เช่นกนั การเพ่ิมข้ึนของเศรษฐกิจและประชากรในแต่ละประเทศจะผลกัดนัใหแ้ต่ละ

ประเทศเลือกท่ีจะใชแ้หล่งพลงังานในประเทศท่ีมีอยูก่่อน และนํ้ ามนักบัถ่านหินก็ยงัคงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชก้นัอยูต่่อไป  

 

ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 

ประธานฯ ขอ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการ แกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้  4 ของบริษทั  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  โดยวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 736,324,589  บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 736,324,589  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 708,004,413 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 1,444,329,002 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,444,329,002 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  1 บาท เพ่ือ ก) 

รองรับการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่

(Right offering) ข) รองรับการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่

บุคคลในวงจาํกดั”)  (Private placement)  ค) รองรับการจ่ายหุน้ปันผล เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลใน

วงจาํกดั  และไม่อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร

ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

222,273,595 75,602,924 9,858,977 9,777,164 247,100 317,759,760 

69.9502% 23.7924% 3.1026% 3.0769% 0.0777% 100.00% 

 

หมายเหตุ   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะลดลงจากวาระท่ี 3 จาํนวน 6 ราย นบัจาํนวนหุ้นท่ีลดลงไดร้วม 

568,495 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,207 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 317,759,760 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8810 ของจาํนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัทีอ่อกใหม่ของบริษัทฯ 

 

ประธานฯ แจง้วา่ เน่ืองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 4 ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงไม่อาจ

จดัสรรหุน้สามญัใหม่ตามวาระท่ี 5 น้ี และทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่มีหุน้สามญัท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล (หุน้และเงิน

สด) ตามวาระท่ี 3 จึงเป็นผลใหว้าระท่ีเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองการเพ่ิมทุน การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน และการจ่ายเงินปันผล (หุน้ปันผล

และเงินสด) ไม่มีผลและเป็นอนัตกไป 

 

นอกจากน้ี การจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ  

วนัท่ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 (Record date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลและหุน้เพิ่มทุน และกาํหนดใหว้นัท่ี 26  ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”) และการกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2556 

และวนัจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ระหวา่งวนัท่ี 15 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2556 จึงไม่นาํสามารถนาํมาใชไ้ดอี้กต่อไป 

 

วาระที ่6 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 

คุณทองอินทร์ แสงงาม (ผูถื้อหุน้) เสนอความเห็นดงัน้ี 

ก) ใหส่้งร่างรายงานการประชุมไปใหผู้ถื้อหุน้ท่ีแสดงความคิดเห็น เพ่ือท่ีจะไดมี้การแกไ้ข และเพ่ือใหก้าร

พิจารณาวาระเก่ียวกบัรายงานการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังก่อนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

ข) วาระการประชุมคร้ังน้ีมีปัญหา ขอใหผู้บ้ริหารพิจารณาการออกวาระใหร้อบคอบก่อนออกวาระ 

ค) ขอชมเชยท่านประธาน และขอใหเ้ป็นประธานบริษทัฯ นานๆ 

ง) ขออวยพรใหผู้บ้ริหารทาํงานเขม็แขง็และมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่าย เพ่ือใหมี้เงินปันผลใหผู้ ้

ถือหุน้  
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 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และกล่าวปิดประชุม

เวลา 12.57 น. 

  

 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

ลงช่ือ  
(ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั) 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ  
(น.ส. มณัฑนี สุรกาญจนก์ลุ) 

เลขานุการบริษทัฯ 

ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

หมายเหตุ   เม่ือส้ินสุดการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมจากวาระท่ี 4 อีกจาํนวน 61 ราย นบัจาํนวน

หุน้ไดร้วม 4,969,467 หุ้น รวมเป็นผู ้ ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,268 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 

322,729,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5829 ของจาํนวนหุ้น 708,004,413 หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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