
บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จาํกดั (มหาชน) ( )

การประชมใหญส่ามญัผถ้อืหน้ประจําปีคร ัง้ที่ 1/2557การประชุมใหญสามญผถูอหนุประจาปครงท 1/2557
วนัที ่30 มกราคม 2557 

ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์
โรงแรมอมิพเีรยีล ควนีสพ์ารค์โรงแรมอมพเรยล ควนสพารค



วาระการประชมวาระการประชุม

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจําปีผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่
1/2556 ซึง่ประชมเมือ่วนัที่ 30 มกราคม 25561/2556 ซงประชุมเมอวนท 30 มกราคม 2556

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ สําหรบัรอบปีบญัช ี
2556 สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

่ ้ ่วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตังิบการเงนิ สาํหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2556 พรอ้มท ัง้รายงานของผูส้อบบญัชี

วาระที ่4 พจิารณาและอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 4 ของบรษิทัฯ

วาระที ่5 พจิารณาและอนมุตักิารเพิม่ทนุและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4   
ของบรษิทัฯ การออกหลกัทรพัย ์และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหมุ่ ญ ุ

วาระที ่6 พจิารณาและอนมุตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล สําหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ      
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556
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วาระการประชมวาระการประชุม

วาระที ่7 พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชสีําหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ    
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชีณ วนท 30 กนยายน 2557 และกาหนดคาตรวจสอบบญช

วาระที ่ 8 พจิารณาและอนมุตักิารเลอืกต ัง้กรรมการ

วาระที ่ 9 รบัทราบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามนโยบายการ
จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ

วาระที ่ 10 พจิารณาและอนมุตักิารเปลีย่นรอบปีบญัชแีละการแกไ้ขขอ้บงัคบั      
ขอ้ 38 ของบรษิทัฯ

วาระที ่ 11 รบัทราบการแผนการนําบรษิทั พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์จํากดั 
เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

วาระที่ 12 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ีวาระท 12 พจารณากจการอนๆ (ถาม)

33



ี่วาระท ี1

พจิารณารบัรองรายงานการประชมใหญส่ามญัประจําปีผถ้อืหน้พจารณารบรองรายงานการประชุมใหญสามญประจาปผถูอหนุ 

คร ัง้ที ่1/2556 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่30 มกราคม 2556

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึ่ ป ช สี

4

ซงมาประชมุและออกเสยงลงคะแนน



ี่วาระท ี2

พจิารณารบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯพจารณารบทราบผลการดาเนนงานของบรษทฯ             

สาํหรบัรอบปีบญัช ี2556 สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ 

จงึไมต่อ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนนจากผถ้อืหน้

5

จงไมตองมการออกเสยงลงคะแนนจากผถูอหนุ



TTA
ศตวรรษของการเดนิทาง
TTA

ปี

ขนส่ง

2011
ปี

1904-1994

ธรกิจเรือ
รายได้ตามประเภทธุรกจิ

ขนสงธุรกจเรอ

32%
ขนสง่

36%
โครงสร้าง

้
100%

พลังงาน

32%
พลงังาน

พืน้ฐาน ขนสง่

พลงงาน
โครงสร้างพืน้ฐาน



TTA
วเิคราะห์ธุรกจิ
TTA

ธุรกจิหลักธุรกจิหลัก
สร้างความแข็งแกร่งสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนเพื่อการเตบิโตอยา่งยัง่ยืนสรางความแขงแกรงสรางความแขงแกรง เพอการเตบโตอยางยงยนเพอการเตบโตอยางยงยน

ธุรกจิที่ต้องปรับปรุงธุรกจิที่ต้องปรับปรุง
เร่งแก้ปัญหาเร่งแก้ปัญหา เพื่อฟืน้ธรกิจเพื่อฟืน้ธรกิจเรงแกปญหาเรงแกปญหา  เพอฟนธรุกจเพอฟนธรุกจ

ธุรกจิที่พร้อมเตบิโตธุรกจิที่พร้อมเตบิโต
ผลกัดนัผลกัดนั เพื่อให้เป็นธรกิจหลกัตอ่ไปเพื่อให้เป็นธรกิจหลกัตอ่ไปผลกดนผลกดน เพอใหเปนธรุกจหลกตอไปเพอใหเปนธรุกจหลกตอไป



TTA
วางรากฐานใหม่
TTA

• ยกระดบัผลการดําเนินงาน

• มง่เน้นความโปร่งใส• มงุเนนความโปรงใส

• เสริมสร้างรากฐานเพื่อการเตบิโต



ผลักดนัให้ธรกจิเตบิโตด้วยการเพิ่มทนผลักดนัให้ธรกจิเตบิโตด้วยการเพิ่มทน

เงนิส่วนใหญ่ลงทนใน...การขอเพิ่มทนครัง้แรก

ผลกดนใหธุรกจเตบโตดวยการเพมทุนผลกดนใหธุรกจเตบโตดวยการเพมทุน

เงนสวนใหญลงทุนใน...

Mermaid  Mermaid  เทยีบเท่าเทยีบเท่า  22,,600600  ล้านล้าน
บาทบาท

ุ
เงนิทนุที่คาดหวัง

บาทบาท

ได้รับอนุมัติุ
ออกหุ้นสามัญใหม่ 283,201,124 หุ้น

Shipping Shipping เทยีบเท่าเทยีบเท่า 960 960 

หุ้นใหม่หุ้นเดิม TTA-W3
ล้านบาทล้านบาท

ราคาแปลงสภาพ

เงนิที่ระดมได้ทัง้หมด



Mermaid Maritime

ยกระดับผลการดาํเนินงานยกระดับผลการดาํเนินงานยกระดบผลการดาเนนงานยกระดบผลการดาเนนงาน

ได้รับสัญญาระยะยาวมลค่าสงได้รับสัญญาระยะยาวมลค่าสงสินทรัพย์ใหม่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงสินทรัพย์ใหม่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคง

USD

3 t t 1 ti

+39.5m
Mobilisation fee

ไดรบสญญาระยะยาวมูลคาสูงไดรบสญญาระยะยาวมูลคาสูงสนทรพยใหมจะสรางรายไดอยางมนคงสนทรพยใหมจะสรางรายไดอยางมนคง

USD

3-year contract + 1-year option
Commenced on 1 May 2013

USD
+34m
Mobilisation fee

5-year contract
+ 2-year option

USD

3-contract + 1-year option
Commenced on 13 July 2013

Mobilisation fee

USD
+34m

5-year contract

USD

3-year contract + 1-year option
Commenced on 10 October 2013

+34m
Mobilisation fee

3-year contract



เมอร์เมดในวันนี ้ รายได้และอัตรากาํไรสทธิเตบิโตน นน

5,514 5,721 

8,243 
•• มีศักยภาพในการเตบิโตสูงมีศักยภาพในการเตบิโตสูง  และจะสร้างและจะสร้าง

มลค่าเพิ่มได้มากมลค่าเพิ่มได้มาก

รายไดและอตรากาไรสุทธเตบโต
(ล้านบาท)

3,476 

5,514  ,

%
‐2.9% 1.5% 3.9%

มูลคาเพมไดมากมูลคาเพมไดมาก

•• ประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกจิเข้าประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกจิเข้า

ส่ตะวันออกกลางและแอตแลนตคิเหนือส่ตะวันออกกลางและแอตแลนตคิเหนือ

2010 2011 2012 20132010 2011 2012 20132010 2011 2012 20132010 2011 2012 2013

‐13.1%

2010 2011 2012 2013

สูตะวนออกกลางและแอตแลนตคเหนอสูตะวนออกกลางและแอตแลนตคเหนอ

ทาํให้ได้รับสัญญามูลค่าสูงระยะยาวทาํให้ได้รับสัญญามูลค่าสูงระยะยาว    
USD USD 650 650 ล้านเหรียญล้านเหรียญ  ((ไม่รวมไม่รวม  AOD)AOD)

•• AOD IAOD I--IIII--III III จะทาํงานเตม็ปีในปีจะทาํงานเตม็ปีในปี  25572557  
หลังจากทยอยสร้างเสร็จปลายปีที่แล้วหลังจากทยอยสร้างเสร็จปลายปีที่แล้ว Market Cap. เพิ่มขึน้กว่า 3 เท่า

(ล้านบาท)
17,500 FY2013 FY2014

Work days 4.5 36
5,050 

months months

P fit t TTA
THB

124
Oct 2011 Jan 2014Oct 2011 Jan 2014

Profit to TTA 124
million



การตัง้สาํรองทางบัญชีการตัง้สาํรองทางบัญชีญญ
ในระยะในระยะ  2 2 ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา

เหมืองถ่านหนิเหมืองถ่านหนิ

11%

• คา่เผื่อการด้อยคา่ของเงิน

ลงทนุและเงินให้กู้ ยืมแก่ธรุกิจ

เหมืองถ่านหินในฟิลลิปปินส์ UMSUMS
36%THB

-9,172 

และอินโดนีเซีย (Merton, 
SERI, Qing Mei) 

UMSUMS

• คา่เผื่อการด้อยคา่ของเงินลงทนุใน UMS

• คา่เผื่อมลูค่าสนิค้า (ถ่านหิน) ลดลง

53%

million

โทรีเซนโทรีเซน  ชิปปิ้งชิปปิ้ง

คา่เผื่อการด้อยคา่ของกองเรือคา่เผื่อการด้อยคา่ของกองเรือ•• คาเผอการดอยคาของกองเรอคาเผอการดอยคาของกองเรอ
•• การตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียมการตดัจําหน่ายคา่ธรรมเนียม

เงินกู้ธนาคารเงินกู้ธนาคาร

ั ํ ั ี ่ โป ่ ใั ํ ั ี ่ โป ่ ใ

พจิารณามูลค่าทรัพย์สนิด้วยหลักความระมัดระวังและรอบคอบพจิารณามูลค่าทรัพย์สนิด้วยหลักความระมัดระวังและรอบคอบ

การจัดทาํรายงานทางบัญชีอย่างโปร่งใสการจัดทาํรายงานทางบัญชีอย่างโปร่งใส



Thoresen Shipping

ต้นทุนการ

ดาํเนินงาน• เพิ่มประสิทธิภาพกองเรือ USD USD 1212,,252 252 ตอ่วนัตอ่วนัดาเนนงาน

• มุ่งเน้นคุณภาพ

,,

88 460460ุ ุ

• รายงานผลประกอบการอย่างโปร่งใส

USDUSD 88,,460 460 ตอ่วนัตอ่วนั

ต้นทนเงนิสด

USDUSD 66,,261 261 ตอ่วนัตอ่วนั

ตนทุนเงนสด

จาํนวนเงนิที่ช่วย

ประหยัด
THBTHB 4040 ล้านล้าน

ตอ่ลําตอ่ลําตอลาตอลา



Baconco

่่
•• สองธุรกจิหลักสองธุรกจิหลัก
•• บุกตลาดการสงออกบุกตลาดการสงออก ปุ๋ยปุ๋ย คลังสินค้าคลังสินค้า

เวียดนามเวียดนาม
คาเมรูนคาเมรูนกานากานา

กัมพูชากัมพูชา

มาดากัสการ์มาดากัสการ์

แองโกลาแองโกลา

มาดากสการมาดากสการ



Baconco

TTA

บริษัทในเครือที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์

บริษัทในเครือที่อยูน่อก
ตลาดหลกัทรัพย์

88.7%
UMS BaconcoMML

57.1% 65% 100%

PMTA TSS
100%

•• สร้างเสริมรากฐานทางการเงนิที่แข็งแกร่งสร้างเสริมรากฐานทางการเงนิที่แข็งแกร่ง

•• สะท้อนมูลค่าธุรกจิที่แท้จริงสะท้อนมูลค่าธุรกจิที่แท้จริง

•• สร้างผลตอบแทนแก่ผ้ถือห้นทกท่านสร้างผลตอบแทนแก่ผ้ถือห้นทกท่าน•• สรางผลตอบแทนแกผูถอหนุทุกทานสรางผลตอบแทนแกผูถอหนุทุกทาน



TTA
พร้อมเตบิโตอย่างยั่งยืน
TTA
ยกระดับผลการดาํเนินงาน ม่งเน้นความโปร่งใส เสริมสร้างรากฐานเพื่อการเตบิโต

ล้านบาท
17,500

ยกระดบผลการดาเนนงาน มุงเนนความโปรงใส เสรมสรางรากฐานเพอการเตบโต

ล้านบาท
17,500TTA

ล้านบาท

ล้านบาท MML

ลานบาท
9,910

ลานบาท
5,050
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สรปุผลประกอบการ
ป โ ่ ใ ้ ื่ ี ้

Income statement restated
Baht millions FY12 FY13 %yoy
รายได้ 16 347 18 463 13%

ผลประกอบการขาดทนุ โดยสว่นใหญจ่ากการตงัคา่เผอืทางบญัช ี(4,866 ลา้นบาท)

รายได 16,347 18,463 13%
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 12,476 14,548 17%
กาํไรข ัน้ตน้ 3,871 3,915 1%
คา่ใชจ้า่ยจากการขายและการบรหิาร 1,856 2,118 14%
EBITDA 2,015 1,797 -11%
คา่เสิอ่มราคา 1,556 1,595 2%

่

Unit in Baht millions





รายไดจ้ากการดําเนนิงานอืน่ 229 170 -24%
สว่นแบง่กําไรจากบรษิัทรว่มและกจิการรว่มคา้ 129 254 94%
กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 817 626 -23%
ตน้ทนุทางการเงนิ (594) (510) 14%
ภาษีเงนิได ้ (166) (213) -29%
รายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในปรกตธิรกจิ (299) 52 117% 18 463รายการทไมไดเกดขนในปรกตธรุกจ (299) 52 117%
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิัทยอ่ย 64 71 11%
กาํไรกอ่นการดอ้ยคา่และตดัจําหนา่ย (179) 26 115%
การดอ้ยคา่และตดัจําหน่าย (4,277) (4,895) -14%
ขาดทนุสทุธิ (4,456) (4,869) -9%

การปนัสว่นขาดทนสทธิ

18,463 

การปนสวนขาดทนุสทุธ
- สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคม
กําไรกอ่นการดอ้ยคา่และตดัจําหน่าย 59 240 307%

การดอ้ยคา่และตัดจําหน่าย (20) (29) 40%
ขาดทนุสทุธิ 39 212 449%

1,797 

(214)รายได้ EBITDA




- สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

กําไรกอ่นการดอ้ยคา่และตดัจําหน่าย (238) (214) -10%
การดอ้ยคา่และตัดจําหน่าย (4,257) (4,866) 14%

ขาดทนุสทุธิ (4,494) (5,080) 13%

( )
(4,866)

รายได EBITDA
กาํไรกอ่นการ
ดอ้ยคา่และ
การตดั
จาํหนา่ย (5,080)



ุ ุ ( , ) ( , )

จํานวนหุน้ทนุจดทะเบยีน (ลา้นหุน้) 708 866 

ขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (6.29) (5.62)

ขาดทนุสทุธิ
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PO
RT เป็นผูใ้หบ้รกิารเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง ซึง่ใหบ้รกิารสง่สนิคา้

ไปยังทีต่า่งๆ ทั่วโลกตามความตอ้งการของลกคา้ ดว้ยประสบการณ์

TR
AN

SP ไปยงทตางๆ ทวโลกตามความตองการของลกูคา ดวยประสบการณ
ทีค่รํา่หวอดในธรุกจิพาณชิยน์าวมีาอยา่งยาวนาน

RG
Y

กองเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองในกองเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกองในปีปี 25562556

่

เรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของเรอืทีเ่ราเป็นเจา้ของ

EN
ER

DWTลาํ

จํานวน ระวางบรรทกุเฉลีย่

CT
UR

E

ปี

Supramax

Handymax อายเุฉลีย่

FR
AS

TR
UC

l

เรอืเชา่เรอืเชา่ สาํนกังานสาํนกังาน
สงิคโปร์ เดนมารค์

IN
F vessels 

20
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ํ ้ ้ ่ โ ่ ั ํ ่ ใ ปี
PO

RT

ผลขาดทนุจากการดาํเนนิงาน (221) ลา้นบาทแมค้า่ระวางตลาดโลกอยูร่ะดบัตาํสดุใน 14 ปี
TR

AN
SP

3,528 
4,747 

69

RG
Y

69 

(221)
FY12 FY13

EN
ER Revenue Net Profit ex. Impairment and Write‐offs

• รายไดข้องเราสงูกวา่อตัราคา่ระวางของตลาด    

• ตน้ทนการดําเนนิงานของเราตํา่กวา่ตลาดโดยรวม 5 311
อตัราคา่ระวางของเรอื Supramax

CT
UR

E

ตนทนุการดาเนนงานของเราตากวาตลาดโดยรวม

834
7 844

5,311
49,977

in FY08

BSI
Adj.TCE

BSI

USD/day TSS Market
Owner’s expense 4,087 5,121
Cash Cost 6,261
Total Costs 9 826

FR
AS

TR
UC

• เรอืเชา่ (Charter-in) เขา้มาชว่ยเพิม่ทําใหผ้ล
ประกอบการดขีึน้ 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012

7,844
in FY13

Adj. TCETotal Costs 9,826

Source: Moore Stephens 2013

IN
F ประกอบการดขน

BSI Index (RHS) BSI TC (U$/day, LHS)
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PO
RT ผูใ้หบ้รกิารวศิวกรรมใตน้ํ้าและบรกิารเรอืขดุเจาะ

ในระดบัภมภิาคแกธ่รกจินํ้ามันและกา๊ซธรรมชาติ

TR
AN

SP

ในร ดบภมูภาคแกธรุกจนามนแล กาซธรรมชาต

RG
Y 10*

เรอืวศิวกรรมใตน้ํ้า 2
เรอื
ขด จาะ

EN
ER

17
ขดุเจาะ
ทอ้งแบน

3

CT
UR

E

17
อปุกรณ์
ควบคมุ
ระยะ
ทางไกล

3
เรอืขดุเจาะสามขา

FR
AS

TR
UC

5 ระบบดํานํ้าลกึ

ผา่นการถอืหน้ 33.75% ใน AOD

IN
F

บริการวศิวกรรมใต้ทะเล เรือขุดเจาะนอกชายฝั่ง
ผานการถอหนุ 33.75% ใน AOD

*รวมจํานวนเรอืทีเ่ชา่มาเสรมิ
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ไ ่ ึ้ ใ่ ่ ึ้กาํไรสทุธเิพมิขนึ 378% และธุรกจิอยูใ่นชว่งขาขนึ
PO

RT

8 243 • อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืดขี ึน้ จากการได ้

TR
AN

SP 5,721 
8,243 

84 
320 

อตราการใชประโยชนของเรอดขน จากการได
คา่จา้งรายวนัทีส่งูขึน้

• เรอืสว่นใหญไ่ดร้ับสญัญาจา้งงานมลูคา่สงู 
ระยะยาว

RG
Y Revenue Net Profit ex. Impairment and Write‐offs

ระยะยาว

• เรอืขดุเจาะสามขาของ AOD เริม่ทํางานใน
ไตรมาส 4/2556 

FY12 FY13

EN
ER

ตารางการทาํงานของ AOD 

เรอืขดุเจาะนอกชายผ ัง่บรกิารวศิวกรรมใตท้ะเล

คา่จา้งรายวนั และอตัราการใชป้ระโยชน์

Commencement

AOD I 1 May 2013

CT
UR

E

92
3 

91
,0
78

 

73 10
0,
32

5

01
  94
,9
15

Unit in U$/day

ุ

ag
e 

Ra
te

Unit in U$/day

AOD I 1 May 2013

AOD II 13 Jul 2013

AOD III 10 Oct 2013

FR
AS

TR
UC 32

,9 9

29
,1
7

66
,8
0

Bl d d MTR I MTR II

Av
er

Da
y 
R

FY13FY12FY13FY12FY13FY12

Equity Income FY12 FY13

33.8%‐AOD  (10) 124

IN
F Blended MTR I MTR II
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PO
RT เป็นผูผ้ลติและจําหน่ายปุ๋ ยเคมใีนเวยีดนาม และยังมี

ธรกจิใหเ้ชา่คลงัสนิคา้ เพือ่ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์บบ

TR
AN

SP ธรุกจใหเชาคลงสนคา เพอใหบรการโลจสตกสแบบ
ครบวงจรอกีดว้ย

RG
Y กําลังการผลติปุ๋ ยรวม

EN
ER

ตนัตอ่ปี
ระยะหา่ง
จากทะเล

CT
UR

E พืน้ทีค่ลังสนิคา้
ของกลุม่

โดยรวมในปี 2013
ไมล์

FR
AS

TR
UC

ตารางเมตร

IN
F
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ี ี่ ี โ ่ ้
PO

RT

เป็นปีทดีขีองบาคองโค กาํไรสทุธเิพมิขึน้ 24%
TR

AN
SP • ทัง้สองธรุกจิมผีลการดําเนนิงานดขีึน้

• การผลติปุ๋ ยมกีําไรทีส่งูขึน้ และยังขยายการ
สง่ออกไปยังตา่งประเทศ

3,384  3,245 

204 253 

RG
Y

• พืน้ทีค่ลังสนิคา้เพิม่ขึน้และมลีกูคา้จับจองไป
แลว้ประมาณ 92%

204 

Revenue Net Profit ex. Impairment and Write‐offs
FY12 FY13

EN
ER

Unit in ‘000 ton

ธรุกจิปุ๋ ย ธรุกจิคลงัสนิคา้
อตัราการใชป้ระโยชน์ยอดขาย ประเภทรายได ้

CT
UR

E

15

9 3 
2 

SINGLE
FERTILISER

PESTICIDE

196
193

Unit in  000 ton
Domestic Export

30%27%

AVERAGE 
AVALIABLE 
SPACES

24,000

Unit in SQ.M.

FR
AS

TR
UC

175 
185 

15 

NPK 73%196 70%

100%

92%

AVERAGE 
AVALIABLE 
SPACES

6,000

IN
F

FY12 FY13 FY12 FY13 FY12 FY13
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PO
RT

เป็นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นโลจสิตกิสท์ีใ่หบ้รกิารจัดจําหน่ายถา่นหนิคดั
ขนาดแบบครบวงจร เพือ่สง่มอบใหก้บัลกูคา้ทันท ีและยังเป็นบรษิัทใน

TR
AN

SP

ู
ประเทศไทย

RG
Y โรงงานคดัแยกถา่นหนิ

EN
ER

 อ.สวนสม้ จ.สมทุรสาคร
 อ.นครหลวง จ.อยธุยา

CT
UR

E พืน้ทีโ่รงงาน
ตรม.

FR
AS

TR
UC

เรอืลากจงู

IN
F
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ั ไ ่ ั ไ ้ ่ ็ ป ิ ั ี ป ป
PO

RT

่ ิ ใ ปี 2556 ํ ่

ยงัไมส่ามารถกลบัมาดาํเนนิงานไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ และยงัมอีปุสรรคบางประการ
TR

AN
SP • ราคาถานหนในป 2556 ตกตา

• โรงงานสมทุรสาครกลับมาเปิดดําเนนิการได ้
แตจ่ังหวัดยังไมอ่นุญาตใิหข้นสง่ทางนํ้า

ื่ ิ่ ้ ั ป็ ป ็ ี่ ใ

3,428 
1,931 

RG
Y

• เรอืงสงิแวดลอ้มยงัคงเป็นประเด็นทคีนใน
ชมุชนยังกงัวล

• ผลขา่ดทนุสทุธลิดลงแตย่ังคงตอ้งปรับปรงุ
FY12 FY13
(148) (84)

Revenue Net Profit ex. Impairment and Write‐offs

EN
ER

อา้งองิราคาถา่นหนิ

p

0‐5mm Other sizes

ยอดขาย
U$/t

CT
UR

E

822

0 5mm Other sizes

1,396

791

Unit in ‘000 ton

120

150

180

FR
AS

TR
UC

574  211 

822 

580 

791

30

60

90

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201

IN
F

FY13FY12
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201HCV ‐ 6,322 kcal/kg (GAR)

Source: COALspot

27



สรปุผลประกอบการ: งบการเงนิรวม

Income statement restated
Baht millions FY12 FY13 %yoy

ไ ้ 16 347 18 463 13%

การนํามาตรฐานการบญัชทีีร่ายงานตามสกลุ
ิ ี่ ํ ิ (TAS21) ใ ้ ้


รายได้ 16,347 18,463 13%
ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 12,476 14,548 17%
กาํไรข ัน้ตน้ 3,871 3,915 1%
คา่ใชจ้า่ยจากการขายและการบรหิาร 1,856 2,118 14%
EBITDA 2,015 1,797 -11%
คา่เสิอ่มราคา 1,556 1,595 2%

เงนิทดีําเนนิการ (TAS21) มาใช แลว้
สะทอ้นถงึผลกระทบของการแปลงคา่เงนิได ้
ถกูตอ้งแมน่ยําขึน้

, ,
รายไดจ้ากการดําเนนิงานอืน่ 229 170 -24%
สว่นแบง่กําไรจากบรษิัทรว่มและกจิการรว่มคา้ 129 254 94%
กาํไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 817 626 -23%
ตน้ทนุทางการเงนิ (594) (510) 14%
ภาษีเงนิได ้ (166) (213) -29%
รายการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ในปรกตธิรกจิ (299) 52 117%

รายการพเิศษทัง้หมดเป็นการตัง้คา่เผือ่การ
ดอ้ยคา่ทางบัญชเีทา่นัน้ ซึง่ประกอบดว้ย 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ในกองเรอืสนิคา้แหง่เท


รายการทไมไดเกดขนในปรกตธรุกจ (299) 52 117%
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิของบรษิัทยอ่ย 64 71 11%
กาํไรกอ่นการดอ้ยคา่และตดัจําหนา่ย (179) 26 115%
การดอ้ยคา่และตดัจําหน่าย (4,277) (4,895) -14%
ขาดทนุสทุธิ (4,456) (4,869) -9%

คาเผอการดอยคาในกองเรอสนคาแหงเท
กอง คา่เผือ่การดอ้ยคา่การลงทนุใน UMS 
และเมอรต์นั กรุ๊ป




การปนัสว่นขาดทนุสทุธิ
- สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคม
กําไรกอ่นการดอ้ยคา่และตดัจําหน่าย 59 240 307%

การดอ้ยคา่และตัดจําหน่าย (20) (29) 40%
ขาดทนุสทุธิ 39 212 449%

- สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

กําไรกอ่นการดอ้ยคา่และตดัจําหน่าย (238) (214) -10%
การดอ้ยคา่และตัดจําหน่าย (4,257) (4,866) 14%

ขาดทนสทธิ (4 494) (5 080) 13%ขาดทนุสทุธ (4,494) (5,080) 13%

จํานวนหุน้ทนุจดทะเบยีน (ลา้นหุน้) 708 866 

ขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (6.29) (5.62)
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สรปุผลประกอบการ: งบรวม
ี ้รายละเอยีดของการต ัง้การดอ้ยคา่และตดัจําหนา่ย 

หน่วยเป็นลา้นบาท 2556

Th Shi iThoresen Shipping

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ในกองเรอื (3,917)

UMSUMS

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของมลูคา่ถา่นหนิทีล่ดลงตามราคาตลาด (243)

การตดัจําหน่ายสนิทรัพยใ์น UMS (8)

Corporate

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของการลงทนุใน UMS (596)

่คา่เผอืการดอ้ยคา่ของการลงทนุใน Merton Group (131)

รวม (4,895)
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สรปุผลประกอบการประจาํปี: งบภาพรวม
สถานะทางการเงนิยงัคงแข็งแกรง่

ลา้นบาท 30 Sep 12 30 Sep 13

• เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่สงูขึน้
เนือ่งจากการเพิม่ทนุของเมอรเ์มด ณ สิน้เดอืน
กนัยายน 2556

่

ลานบาท 30-Sep-12 30-Sep-13
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 3,589      7,458      
เงนิลงทุนระยะสัน้ 803         503         
ลูกหนีก้ารคา้ 2,665      3,966      
รวมสินทรพัยห์มนเวยีน 10 517 15 355 • สนิทรัพย ์(PP&E) ลดลงเนือ่งจากการบนัทกึ

การดอ้ยคา่ของกองเรอืสนิคา้แหง้เทกอง
• คา่ความนยิม (Goodwill) สว่นใหญล่ดลง
เนือ่งจากการตัง้สํารองมลคา่การลงทนใน UMS

รวมสนทรพยหมุนเวยน 10,517 15,355
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 23,985    20,935    
เงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 3,856      5,039      
ค่าความนยิม 1,479      969         

สิ ั ์ 40 797 43 091 เนองจากการตงสารองมลูคาการลงทนุใน UMS 
ทีล่ดลง

• อตัราสว่นของโครงสรา้งเงนิทนุยังคงอยูใ่นระดบั
ทีเ่หมาะสม ถงึแมว้า่จะมกีารตัง้คา่เผือ่ทางบัญชี

รวมสนทรพัย์ 40,797 43,091
หนีร้ะยะสัน้ 4,594      3,464      
หนีร้ะยะยาว 9,395      10,634    
รวมหนีส้ิน 16,904  17,791  
ํ ไ 16 282 11 202 ตา่งๆ กําไรสะสม 16,282  11,202  
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 23,893  25,301  
มูลค่าทางบัญชตี่อหุน้ 26.38      18.09      
หนีส้นิรวมต่อส่วนผูถ้อืหุน้ 0.71        0.70        
ั ่ ี้ ิอัตราส่วนหนสีนิต่อทุน 0.59      0.56      
อัตราส่วนหนีส้นิต่อทุนสุทธิ 0.40        0.24        
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แนวโนม้ธรุกจิ
ั ฟื้ ั ใ ื ิ

อตัราคา่ระวางเรอืคอ่ยฟื้นตวัดขีึน้ 
่ ่ ้PO

RT

สญัญาณฟืนตวัในธรุกจิเรอืบรรทกุสนิคา้แหง้เทกอง

พรอ้มๆ กบัแนวโนม้ความตอ้งการใชเ้รอืทีเ่พิม่ขึน้ 
และการสง่มอบเรอืทีล่ดลง

TSS พรอ้มทํากําไรที่ ~9,000 ตอ่วนั 35
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เหตผุลในการเสนอแผนการระดมทนุ
โ ใ ไ ั ี่ ี ื

PO
RT

โอกาสในการไดร้ับผลตอบแทนทดีจีากการขยายกองเรอื

การซือ้เรอืมอืสองคณุภาพดเีขา้มาในชว่งตลาดกําลงัเริม่ฟื้นตวั จะทําใหไ้ดบ้รษิัท
รับผลตอบแทนจากการลงทนในทนัที

TR
AN

SP

รบผลตอบแทนจากการลงทนุในทนท 

RG
Y

เรือมือสอง

• พร้อมสร้างรายไดท้นัที
• มองหาเรอืทีม่คีุณสมบตัทิาง

ื่ ์ ิ ื่

เรือใหม่

• ใช้เวลา 2 ปีในการสร้าง
• ไดเ้ทคโนเลยใีหมแ่ตย่งัมี

ไ ่ ่ ใ

EN
ER เครอืงยนตแ์ละเทคนิคเพอื

การบรหิารจดัการทีม่ี
ประสิทธภิาพ

ความไมแ่น่นอนใน
มาตราการดา้นสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล

CT
UR

E
FR

AS
TR

UC

Source: Marsoft
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แนวโนม้ธรุกจิ
้ ั ั ใ ่ ึ้

PO
RT

ธรุกจินํามันและกา๊ซธรรมชาตกิําลงัอยูใ่นชว่งขาขนึ
การใชจ้า่ยในภาคสํารวจและผลติยังคงอยูใ่นชว่งขาขึน้ เนือ่งจาก 
1) ราคานํ้ามันสงู

TR
AN

SP

) ู
2) บรษิัทนํ้ามันสว่นใหญก่ําลังหาแหลง่ขึน้โครงการใหม่ๆ  เนือ่งจากแหลง่ผลติเดมิเริม่จะลดลง
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แนวโนม้ธรุกจิ
โ ใ ื ื

PO
RT

โอกาสในเรอืขดุเจาะทอ้งแบน และเรอืขดุเจาะสามขา

ตลาดเรอืขดุเจาะทอ้งแบน และเรอืขดุเจาะสามขามแีนวโนม้เป็นบวก เนือ่งจากมคีวาม
ตอ้งการใชง้านเรอืเหลา่นีส้ง แตจ่ํานวนเรอืทีม่ใีหบ้รกิารยังไมเ่พยีงพอ และเรอืสว่น

TR
AN

SP

ตองการใชงานเรอเหลานสงู แตจานวนเรอทมใหบรการยงไมเพยงพอ และเรอสวน
ใหญท่ีใ่หบ้รกิารก็มอีายมุากแลว้

เรอืขดุเจาะทอ้งแบน เรอืขดเจาะสามขา

RG
Y

แนวโนม้:

• ขยายตลาดไปยังพืน้ทีใ่หม ่และ
ไดร้ับการยอมรับจากลกูคา้ใน

ี ั ี ใ ้

ุ

สถติ ิ
• ประมาณ 50% ของเรอืขดุเจาะทั่ว
โลกเป็นเรอืขดุเจาะทีอ่ายมุากกวา่ 
30 ปี

แนวโนม้
• อปุสงคม์พีอๆ กบัอปุทาน สง่ผลใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์
ของเรอืสงูกวา่ 90%

เรอขดุเจาะสามขา

EN
ER ตลาดเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

และแอฟรกิาตะวันตกเพิม่ขึน้ 

• คา่จา้งรายวันปรับตัวดขีึน้ตัง้แต ่
2553 มาอยูท่ี ่USD 115,000/ตอ่
วันโดยเฉลีย่  มคีวามตอ้งการใช ้

30 ป

• เรอืขดุเจาะ 25 ลําทั่วโลก 17 ลํา
ตดิสญัญาทํางาน อกี 8 ลําเพิง่วา่ง
จากสญัญาและกําลังเขา้อูซ่อ่ม 
ในขณะทีอ่กี 7 ลําเป็นเรอืใหมท่ี่
ํ ั ้

• ภายใน 1.5 ปีขา้งหนา้ อปุสงคน์่าจะแซงอปุทาน

• มกีารสัง่ตอ่เรอืเป็นจํานวนมาก  แตค่วามตอ้งการใน
ตลาดก็ยังคงเตบิโตตอ่เนือ่ง

• มกีารคาดการณ์วา่ ในชว่ง 10 ปีขา้งหนา้ กองเรอืใน
ปั ั ซึ่ ส่ ใ ่ ่ 30 ปี ่ ึ่

CT
UR

E

งานเรอืใหม่ๆ  สงูในขณะทีเ่รอืเกา่
ไมค่อ่ยเป็นทีน่ยิม

• เรอืทอ้งแบนสามารถทํางาน
รว่มกบัแทน่ขดุเจาะนํ้ามันทีม่อียู ่
ในขณะทีเ่รอืขดเจาะสามขา

กําลังสรา้ง 

• อตัราการใชป้ระโยชนข์องเรอืทั่วไป
สงูกวา่ 90%  ในขณะทีเ่รอืใหมม่ี
การใชง้านเต็ม 100% เนือ่งจาก
ลกูคา้พอใจในเรอืใหมม่ากกวา่ 

ปัจจบุนั ซงสวนใหญอ่ายมุากกวา่ 30 ปีมากกวา่ครงึจะ
คอ่ยถกูปลดระวาง

• ลกูคา้นยิมเรอืใหม ่ทําใหอ้ตัราคา่จา้งรายวันสงูขึน้

สถติ ิ
• 54% ของเรอืขดเจาะสามขาทั่วโลกอายมากกวา่ 30 ปี

FR
AS

TR
UC

ในขณะทเรอขดุเจาะสามขา
สามารถหาสญัญาระยะยาวได ้

ู • 54% ของเรอขดุเจาะสามขาทวโลกอายมุากกวา 30 ป 
และ อกี 64% อายมุากกวา่ 25 ปี

• ภมูภิาคตะวันออกกลางและเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เป็น
ตลาดสําคัญสําหรับเรอืขดุเจาะสามขา

IN
F
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แนวโนม้ธรุกจิ
่ ื ั ่ ื ใ

PO
RT

เชา่เรอืมาเสรมิ และสงัตอ่เรอืใหม่
TR

AN
SP เรอืเชา่ ส ัง่ตอ่เรอืขดุเจาะทอ้งแบน

มกีารเชา่เรอืวศิวกรรมใตน้ํา้เพิม่อกีสองลํา เพือ่
นํามาใหบ้รกิารแกล่กูคา้ตามสญัญาทีร่บังานไว้

มลูคา่รวม: 436 ลา้นเหรยีญสหรฐั

RG
Y Resolution

เขา้สก่องเรอืในเดอืน ธ ค 56
Mubarak Supporter
เขา้สก่องเรอืในเดอืน ธ ค 56

เรอืขดุเจาะทอ้งแบน

ส ัง่ตอ่ใหม่

USD

ลํา

EN
ER เขาสกูองเรอในเดอน ธ.ค. 56เขาสกูองเรอในเดอน ธ.ค. 56

ลา้น
USD

มลูคา่ตอ่ลํา

กาํหนดสง่มอบ

CT
UR

E

เรอืสนบัสนนุการทาํงานใตน้ํา้
ส ัง่ตอ่ใหม่

ลา้น
USD

มลคา่ตอ่ลํา

ลํา

FR
AS

TR
UC

ลานมลูคาตอลา

กาํหนดสง่มอบ

IN
F
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แนวโนม้ธรุกจิ
์ โ ์ ื ี ใ ี

PO
RT

ศนูยบ์รกิารโลจสิตกิสอ์ยา่งครบวงจรแบบมอือาชพีในเวยีดนาม
TR

AN
SP

RG
Y

EN
ER

่ ื ํ ้ ึ่ ื ํ ้ ึ

CT
UR

E

ทา่เรอืนําลกึทา่เรอืนําลกึ

คลงัสนิคา้คลงัสนิคา้ ตวัแทนเรอืตวัแทนเรอื ขนสง่ทางบกขนสง่ทางบก ขนสง่ทางนํา้ขนสง่ทางนํา้

FR
AS
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UC
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F

Baconco Thoresen Vinama Agencies Thoresen Vinama Logistics Thoresen Shipping
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แนวโนม้ธรุกจิ

“แนวโนม้ธรุกจิบวก 
TTA พรอ้มสรา้งผลงานดําเนนิงานเตบิโต ”

38



ี่วาระท ี3

พจิารณาและอนมตังิบการเงนิพจารณาและอนมุตงบการเงน                             

สาํหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 

พรอ้มท ัง้รายงานของผูส้อบบญัชี

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึ่ ป ช สี

39

ซงมาประชมุและออกเสยงลงคะแนน



ี่วาระท ี4

พจิารณาและอนมตักิารลดทนจดทะเบยีนพจารณาและอนมุตการลดทนุจดทะเบยน                  

และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมด

้ ื ้ ซ ึ่ ป ช สี ิ ิ สี

40

ของผูถ้อืหุน้ซงมาประชมุและมสีทธอิอกเสยงลงคะแนน



วาระที ่4 - พจิารณาและอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และแกไ้ขุ ุ
หนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิัทฯ

ลดทนจดทะเบยีนโดยการตดัหน้ทีย่งัมไิดอ้อกจําหนา่ยจํานวน 641 หน้ลดทนุจดทะเบยนโดยการตดหนุทยงมไดออกจาหนายจานวน 641 หนุ
ซึง่ไดจ้ดัสรรไวร้องรบัการเสนอขายหลกัทรพัยท์ ีอ่อกใหมใ่นปี 2556 

ํ ้จํานวนหุน้

ทนุจดทะเบยีนเดมิ 1,132,807,060

การยกเลกิหุน้ทีจ่ดทะเบยีน
่ ั ไิ ้ ํ ่

641
แตย่งัมไิดอ้อกจาํหนา่ย

ทนุจดทะเบยีนใหมห่ลงัจากการยกเลกิหุน้ 1,132,806,419
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วาระที ่4 - พจิารณาและอนุมัตกิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ และแกไ้ขุ ุ
หนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิัทฯ

และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิทัฯ เป็นดงันี้และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ เปนดงน

ทนุจดทะเบยีน 1,132,806,419 บาท

แบง่เป็น 1,132,806,419 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

โดยแบง่ออกเป็นโดยแบงออกเปน
หุน้สามญั

1,132,806,419 หุน้
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ี่วาระท ี5

พจิารณาและอนมตักิารเพิม่ทนพจารณาและอนมุตการเพมทนุ                           

และแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทัฯ              

การออกหลกัทรพัย ์และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหม่

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมด

้ ื ้ ซ ึ่ ป ช สี ิ ิ สี

43

ของผูถ้อืหุน้ซงมาประชมุและมสีทธอิอกเสยงลงคะแนน



วาระที ่5 - พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4         ุ ุ
ของบรษิัทฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่

ก) การเพิม่ทนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ

จํานวนหน้

ก) การเพมทนุจดทะเบยนของบรษทฯ 

จานวนหนุ

ทนุจดทะเบยีนเดมิ 1,132,806,419ุ , , ,

จํานวนทนุจดทะเบยีนทีเ่พิม่ขึน้ 411,299,416ุ , ,

ทนจดทะเบยีนใหม่ 1 544 105 835ทนุจดทะเบยนใหม 1,544,105,835
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วาระที ่5 - พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4         ุ ุ
ของบรษิัทฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่

และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบรษิทัฯ เป็นดงันี้และการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 4 ของบรษทฯ เปนดงน

ทนุจดทะเบยีนจํานวน 1,544,105,835 บาท

แบง่ออกเป็น 1,544,105,835 หุน้

่ ี่ ไ ้ ้ 1มลูคาทตราไวหนุละ 1 บาท

โดยแบง่ออกเป็น
หุน้สามญั 1,544,105,835 หุน้
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วาระที ่5 - พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4         ุ ุ
ของบรษิัทฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่

ข) การออกและเสนอขายหลกัทรพัยด์งัมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้

- หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษิัทฯ จํานวนไมเ่กนิ 298,110,588 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้
หุน้ละ 1 บาท ควบกบั

ใ ิ ี่ ื้ โ ี ไ ี ์- ใบสําคัญแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามัญของบรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี์ จํากดั
(มหาชน) ครัง้ที ่ 4 (“TTA-W4” หรอื "ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ") จํานวนไมเ่กนิ 
99,370,196 หน่วย 

• เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering)
ในอตัราสว่น 10 หุน้สามัญเดมิ ตอ่ 3 หุน้สามัญใหม ่ ควบคูก่บั 1 หน่วย
ใบสําคญัแสดงสทิธฯิ (10:3:1)ญ ( )

• ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุหุน้ละ 14 บาท

• ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธฯิ หน่วยละ 0 บาท และมรีาคาใชส้ทิธซิือ้ญ
หุน้ตามใบสําคัญแสดงสทิธฯิ 18.50 บาทตอ่หุน้

• เศษทศนยิมของหุน้หรอืใบสําคัญแสดงสทิธฯิ ทีใ่หป้ัดทิง้
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วาระที ่5 - พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4         ุ ุ
ของบรษิัทฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่

ค) การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ดงัตอ่ไปนี้

จาํนวนหุน้ใหมท่ีจ่ดัสรร หมายเหตุ

298 110 588 • เพือ่รองรับการจัดสรรหน้สามัญเพิม่ทนใหแ้กผ่ถ้อืหน้เดมิ298,110,588 • เพอรองรบการจดสรรหนุสามญเพมทนุใหแกผถูอหนุเดม
ตามสดัสว่นการถอืหุน้

99,370,196 • เพือ่รองรับการใชส้ทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธสิําหรับ
การซือ้หน้สามัญครัง้ที่ 4 (TTA–W4)การซอหนุสามญครงท 4 (TTA W4)

13,818,632 • เพือ่รองรับการปรับสทิธขิองผูถ้อืใบสําคัญแสดงสทิธฯิ 
ครัง้ที ่3 (TTA-W3)

) ั ส ้ ส ั ิ่ ใ ส่ ี่ ซื้ ิ ่ ิ ิง) การจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุในสวนทจีองซอเกนิกวา่สทิธิ
ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธจิองซือ้
หุน้สามัญเพิม่ทนุเกนิกวา่สทิธขิองตนตามอัตราสว่นทีก่ําหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) 
้ ้ ิ ้ ่ ้ทังน ีสทิธดิงักลา่วจะใชไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 50 ของจํานวนหุน้ทผีูถ้อืหุน้แตล่ะรายนันถอือยู ่

ในกรณีทีม่หีุน้สามัญเพิม่ทนุเหลอืจากการจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ บรษิัทฯ จะดําเนนิการจัดสรร
หน้สามัญเพิม่ทนทีเ่หลอือย่ดังกล่าวแกบ่คคลในวงจํากัด ตามนยิามทีก่ําหนดไวใ้นประกาศ
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หนุสามญเพมทุนทเหลออยูดงกลาวแกบุคคลในวงจากด ตามนยามทกาหนดไวในประกาศ
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วาระที ่5 - พจิารณาและอนุมัตกิารเพิม่ทนุและแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4         

จ) การมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะ
ิ ี ํ ั ่ ไป ี้

ุ ุ
ของบรษิัทฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหม่

กรรมการบรหิารมอีาํนาจดงัตอ่ไปนี

• กําหนดรายละเอยีดในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น
การถอืหุน้ใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั ทีไ่มใ่ชบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิัทฯ ในราคาไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ 90 

โ ี่ ใ ใ ั ไ ่ของราคาตลาด โดยราคาเสนอขายหุน้ทอีอกใหมต่อ่บคุคลในวงจํากดัจ ะไมต่ํากวา่ราคาเสนอขายหุน้
ตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่น

• กําหนดหรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีดและเงือ่นไขทีจ่ําเป็นและ/หรอืเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขาย 
และ/หรอืจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ ตลอดจนใบสําคญัแสดงสทิธฯิ

ื่ ใ ั ี่ ี ิ ิ ื้ ้ ั ิ่ ี่ ื ั ใ ้ ่ ้ ื ้ ิ• กําหนดชอืบคุคลในวงจํากดัทมีสีทิธจิองซอืหุน้สามญัเพมิทนุทเีหลอืจากการจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ
• เปลีย่นแปลงวธิกีารในการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ และใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ตลอดจนดําเนนิการใดๆ 
ทีจ่ําเป็นและเกีย่วขอ้งตอ่การจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั ทัง้นี้ภายใตข้อบเขต
ทีไ่ดร้ับอนุมัต ิตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
ํ ิ ใ ี่ ี่ ้ ื ํ ป็ ไ ้ ี่ ็ ื่ ใ ้ / ื ั• ดําเนนิการใดๆ ทเีกยีวขอ้ง หรอืจําเป็นไดต้ามทเีห็นสมควร เพอืใหก้ารออกและเสนอขายและ/หรอืจัดสรร
หลักทรัพยด์งักลา่วขา้งตน้สําเร็จลลุว่ง และ/หรอืการนําหุน้สามัญเพิม่ทนุและใบสําคญัแสดงสทิธฯิ ของ
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

• เจรจา หรอืเขา้ทําสญัญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปลีย่นแปลงเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และ พจิารณาเลอืก
ั ั ื้ ้ / ื ีป่ ึ ื ั ี่ ํ ป็ ใ ั ั ั ์ ้ ้ ่ ้ ื ้ตวัแทนรับจองซอืหุน้ และ/หรอื ทปีรกึษา หรอืตวัแทน ทจีําเป็นในการจัดสรรหลักทรัพยข์า้งตน้แกผู่ถ้อืหุน้
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และแกบ่คุคลในวงจํากดั

• ลงนามในแบบฟอรม์ ในการสละลทิธ ิในหนังสอืบอกกลา่ว หรอืเอกสารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ การจัดสรร
หลักทรัพยข์า้งตน้ตอ่ผูถ้อืหุน้ตามสดัสว่นการถอืหุน้ และตอ่บคุคลในวงจํากดั และการจดทะเบยีนซือ้ขายหุน้

ั ใ ใ่ ั ั ์ ่ ป ไ ึ ี ิ่ ่ ิ ์
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สามัญใหมใ่นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการจดทะเบยีนการเพมิทนุตอ่กระทรวงพาณชิย ์
และตดิตอ่สือ่สารกบัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง



ี่วาระท ี6

พจิารณาและอนมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลพจารณาและอนมุตการงดจายเงนปนผล                      

สาํหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้                    

ซึ่ ป ช สี
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ซงมาประชมุและออกเสยงลงคะแนน



ี่วาระท ี7

พจิารณาและอนมตักิารแตง่ต ัง้ผส้อบบญัชีพจารณาและอนมุตการแตงตงผสูอบบญช                 

สาํหรบัรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557            

และกาํหนดคา่ตรวจสอบบญัชี

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึ่ ป ช สี
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ซงมาประชมุและออกเสยงลงคะแนน



วาระที ่7 - พจิารณาและอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชสีําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ          ุ ู ญ ญ ุ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี

เสนอพจิารณาอนมุตัใิหแ้ตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมจ่ากสาํนกังานบญัช ี 
ี ็ ี ไิ ั ี ํ ั ื่ ่ ไป ี้ ป็ ้ ั ีเคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจํากดั ตามรายชอืตอ่ไปน ีเป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ ประจําปี 2557

่1. นายวรีะชยั รตันจรสักลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4323
2. นางศริเิพ็ญ สขุเจรญิยิง่ยง ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3636
3. นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4068ญ ู ฤ ู ญ ญุ
4. นางสาวพรทพิย ์รมิดสุติ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5565

โดยใหผู้ส้อบบัญชทีา่นใดทา่นหนึง่มอีํานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษิัทฯ ู ญ
และงบการเงนิรวม 

อนึง่ บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจํากดั ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทยอ่ยทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศของบรษิัทฯ จํานวน 36 บรษิัท ประจํารอบปีบัญชี 2557 ดว้ยประเทศและตางประเทศของบรษทฯ จานวน 36 บรษท ประจารอบปบญช 2557 ดวย     

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้นัน้ไมม่คีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิัท/บรษิัทยอ่ย/
ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด
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วาระที ่7 - พจิารณาและอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชสีําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ          

ขอ้มลการเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ

ุ ู ญ ญ ุ
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557 และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี

ขอมลูการเปรยบเทยบการจายเงนคาสอบบญชของบรษทฯ 

ปี 2556 ปี 2557

คา่สอบบญัชี 3,200,000 บาท 4,650,000 บาท

สาเหตทุีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากจํานวนบรษิัทยอ่ยทีเ่พิม่ขึน้ และการนํามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัใหมม่าใช ้

52



ี่วาระท ี8

พจิารณาและอนมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการพจารณาและอนมุตการเลอกตงกรรมการ
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วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการุ

กรรมการทีค่รบวาระ เสนอชือ่เลอืกต ัง้กรรมการ
่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

ม.ล. จนัทรจฑุา จนัทรทตั ไมป่ระสงคท์ีจ่ะกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่อกวาระหนง 

เสนอชือ่ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ใหด้ํารง
ตําแหน่งแทน

นายสนัต ิบางออ้ เสนอชือ่เพือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่อกวาระหนง

นายอฟี บาบวิ เสนอชือ่เพือ่กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่อกวาระหนง
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วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่แทนกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระ

ไ ป่ ์ ี่ ั ้ ํ ํ ่ ี ึ่และไมป่ระสงคท์จีะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอกีวาระหนงึ  

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง (อาย 73 ปี)นายฌอง ปอล เทเวอแนง (อายุ 73 ป)
ตาํแหนง่ กรรมการ

สญัชาติ ฝรั่งเศส

การศกึษา - Ph.D. in physicals sciences Orsay University, France
- Diploma Saclay Nuclear Sciences Institute, France
- Honorary Ph.D. King Mongkut Institute

ดาํรงตาํแหนง่เป็น บรษิัทจดทะเบยีน 1 บรษิัท

ประสบการณ์
การทาํงาน

ม.ค. 56 – ปัจจบุัน กรรมการ บรษิัท เมอรเ์มด มารไิทม ์จํากดั (มหาชน)

ดารงตาแหนงเปน
กรรมการหรอื ผูบ้รหิาร
ในบรษิทัอืน่

บรษทจดทะเบยน 1 บรษท

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน ไมม่ีไมม

บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ

ไมม่ี
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วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดาํรง
ํ ่ ใ ่ตาํแหนง่ใหม ่

นายสนัต ิบางออ้ (อาย ุ67 ปี)
ตาํแหนง่ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ตาแหนง ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน/

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

สญัชาติ ไทยสญชาต ไทย

การศกึษา -ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเกษตร มหาวทิยาลยัเท็กซสัเทค 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา
- ปรญิญาตรรีัฐศาสตรบ์ณัฑติ (การคลงั) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ป ี ั ั ิ ั ิ ์ ป ั- ประกาศนยีบตัร สาขาการพัฒนา มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ประเทศสหราชอาณาจักร

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 12/2544)จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD)
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD)(IOD)
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management  (MFM9/2556) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD)
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จาก
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)( )
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD)
- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)

ั R l f th C ti C itt P (RCC 16/2556) ่ ิ
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- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการ



วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดาํรง
ํ ่ ใ ่ตาํแหนง่ใหม ่

นายสนัต ิบางออ้ (อาย ุ67 ปี)

ประสบการณ์
การทํางาน ม.ค. 55 – ปัจจบุนั

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ
บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน)

ป ป

2 บรษิัท

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ประชาอาภรณ์ จํากดั (มหาชน)

ปัจจบุนั อนุกรรมการจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงและประเมนิผลการดําเนนิงานรัฐวสิาหกจิ
สาขาสือ่สารและพลังงานของคณะกรรมการ กระทรวงการคลัง

ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ
หรอื ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่

บรษิัทจดทะเบยีน 2 บรษท

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน 1 บรษิัท

่ ่บรษิัทอนืทอีาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ ไมม่ี

การมคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับรษิทั/บรษิทัใหญ/่บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่มหรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ในปจัจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา

(1) เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงานพนักงาน ลกูจา้งหรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจํา ไมม่ี

(2) เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี ไมม่ี

ี ั ั ี่ ี ั ํ ั ั ี ใ ไ ีไ่ ไมม่ี(3) มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทมีนีัยสําคญั อนัอาจมผีลใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทไีดอ้ยา่งอสิระ ไมม
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 วาระที ่8 - พจิารณาและอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการ
ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึง่ไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดาํรง
ํ ่ ใ ่ตาํแหนง่ใหม ่

นายอฟี บาบวิ (อาย ุ75 ปี)
ตาํแหนง่ กรรมการ

สญัชาติ ฝรั่งเศส

การศกึษา - Civil Engineer – Ecole Centrale de PARIS
- MBA – Institut d’Administration des Entreprises de PARIS
- MBA – Harvard Business School

ป ์ 56 ปั ั ิ ั โ ี ไ ์ ี ์ ํ ั ( )ประสบการณ์
การทาํงาน

ก.ค. 56 – ปัจจบุัน กรรมการ บรษิัท โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จํากดั (มหาชน)

2546 – ปัจจบุนั Executive Chairman, ELSA Consultants SA

ดาํรงตาํแหนง่เป็น
กรรมการหรอื ผูบ้รหิาร

บรษิัทจดทะเบยีน 1 บรษิัท

2543 – 2547 Executive Chairman, CPG Market S.A.

ู
ในบรษิทัอืน่

กจิการทีม่ใิชบ่รษิัทจดทะเบยีน 2 บรษิัท
บรษิัทอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง ไมม่ีบรษทอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิัทฯ

ไมม

58



ี่วาระท ี9

รบัทราบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอ่ยรบทราบคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย        

ตามนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ                    

และกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัฯ

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ 

จงึไมต่อ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนนจากผถ้อืหน้

59

จงไมตองมการออกเสยงลงคะแนนจากผถูอหนุ



วาระที ่9 - รับทราบคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยตามนโยบายุ
การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบรษิัทฯ

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบรษิัทฯ

สําหรับปีปฏทินิ 2557 จะยังคงอตัราเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง  

ตามมตทิีป่ระชมใหญส่ามัญประจําปีผถ้อืหน้ ครัง้ที่ 1/2555ตามมตทประชมุใหญสามญประจาปผถูอหนุ ครงท 1/2555          

ทีจ่ัดขึน้เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2555
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วาระที ่9
สรปคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอ่ยสรปุคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอย

คณะกรรมการ โครงสรา้ง
คา่ตอบแทน
กรรมการ

คา่ตอบแทนกรรมการ ณ ปจัจบุนั คา่ตอบแทน
กรรมการทีจ่ะเสนอ
ตอ่ทีป่ระชมผถ้อืหน้กรรมการ ตอทประชุมผถูอหนุ

กรรมการทีม่ใิชเ่ป็น
กรรมการบรหิาร

คา่ตอบแทน
รายเดอืน

35,000 บาทสําหรับกรรมการทีม่ใิชเ่ป็นกรรมการบรหิาร
150,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง

คา่เบีย้ประชมุ
ตอ่ครัง้

45,000 บาทสําหรับกรรมการทีม่ใิชเ่ป็นกรรมการบรหิาร
54 000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง
ตอครง 54,000 บาทสาหรบประธานกรรมการ

คา่เบีย้เดนิทางสําหรับ
กรรมการทีพ่ํานักนอก

ประเทศไทย

จากเอเชยี: 500 ดอลลารส์หรัฐอเมรกิาตอ่วัน
จากยโุรป/อเมรกิา/ทวปีอืน่ๆ:1,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมรกิาตอ่วนั

ไมเ่ปลีย่นแปลง

โ ั โ ั ั ้ 0 50 ํ ไ ิ ิ ไ ่ ป ี่ ปโบนัส โบนัส=อตัรารอ้ยละ 0.50  ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิ
รวมสว่นทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ 15 ของผลตอบแทนเงนิลงทนุ

ของผูถ้อืหุน้ *

ไมเ่ปลยีนแปลง

คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 40,000 บาทสําหรับกรรมการ
48,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง
,

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 30,000 บาทสําหรับกรรมการ
36,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง

กรรมการบรหิารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 15,000 บาทสําหรับกรรมการ ไมเ่ปลีย่นแปลง
18,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการ คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 15,000 บาทสําหรับกรรมการ
18,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ

ไมเ่ปลีย่นแปลง
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* ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุของผูถ้อืหุน้ มาจาก
   กําไรสทุธขิองงบการเงนิรวม TTA - กําไรหรอืขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 
             ทนุชาํระแลว้ + สว่นเกนิมลูคา่หุน้ + เงนิสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม 



ี่วาระท ี10

พจิารณาและอนมตักิารเปลีย่นรอบปีบญัชีพจารณาและอนมุตการเปลยนรอบปบญช                     

และการแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 38 ของบรษิทัฯ

มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมด

ึ่ ี
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ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน



วาระที ่10- พจิารณาและอนุมัตกิารเปลีย่นรอบปีบญัชแีละการแกไ้ขขอ้บงัคบั           ุ ญ
ขอ้ 38 ของบรษิัทฯ

• การเปลีย่นรอบปีบัญชขีองบรษิัท เริม่ตน้ในวันที่ 1 ตลาคม และสิน้สดลงการเปลยนรอบปบญชของบรษท เรมตนในวนท 1 ตุลาคม และสนสุดลง    
ในวนัที ่30 กนัยายน ของทกุปี ทัง้นี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัปีปฎทินิ
คณะกรรมการจงึมมีตขิอนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่เปลีย่นรอบบัญชเีป็นวันที ่   
1 มกราคม และสิน้สดลงในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทกปี และ1 มกราคม และสนสดุลงในวนท 31 ธนวาคมของทกุป และ

• การแกไ้ขขอ้บังคับ ขอ้ 38 ของบรษิัทฯ  เนื่องจากมกีารเปลีย่นรอบปีบัญช ี
ดงันัน้ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 38 จะเป็นดงันี้ดงนน ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 38 จะเปนดงน 

“ขอ้ 38: รอบปีบญัชขีองบรษิทั เร ิม่ตน้ในวนัที ่1 มกราคม      
ิ้ ใ ั ี่ 31 ั ปี”และสนิสดุลงในวนัท ี31 ธนัวาคม ของทกุปี”
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ี่วาระท ี11

รบัทราบการแผนการนําบรษิทั พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์รบทราบการแผนการนาบรษท พเอม โทรเซน เอเชย โฮลดงส 

จาํกดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

วาระนีเ้ป็นวาระเพือ่รับทราบ 

จงึไมต่อ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนนจากผถ้อืหน้
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จงไมตองมการออกเสยงลงคะแนนจากผถูอหนุ



วาระที ่11 - รับทราบการแผนการนําบรษิัท พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์

PMTA มแีผนเพิม่ทนุจดทะเบยีนสบืเนือ่งจากแผนการเขา้จดทะเบยีน                          
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้

จํากดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

ในตลาดหลกทรพยฯ ดงน 

ปจัจบุนั หลงัเพิม่ทนุ

ทนจดทะเบยีน 931 000 000 บาท 1 012 000 000 บาททนุจดทะเบยน 931,000,000 บาท 1,012,000,000 บาท

แบง่เป็นหุน้จาํนวน 93,100,000 หุน้ 101,200,000 หุน้

่มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 10 บาท

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของ PMTA

กอ่น IPO หลงั IPO

TTA : 99.9% TTA : 65%

อืน่ๆ : 0.1%

ผูถ้อืหุน้ของ TTA ตามสดัสว่นการถอืหุน้        
(Pre-emptive Rights) และถา้มหีุน้เหลอืจาก
การจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของ TTA หุน้ดงักลา่ว        
จะถกนําไปเสนอขายตอ่บคคลทั่วไปนักลงทน

65

จะถกูนาไปเสนอขายตอบคุคลทวไปนกลงทนุ
สถาบนัและ/หรอืผูม้อีปุการคณุ: 35%



วาระที ่11 - รับทราบการแผนการนําบรษิัท พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์

วธิกีารเสนอขายหุน้โดย PMTA เป็นดงันี้

จํากดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

1. เสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้ของ TTA ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights)               
จํานวนไมเ่กนิ 35,420,000 หุน้ ประกอบดว้ย

ก) หุน้สามัญเพิม่ทนุใหมท่ีอ่อกโดย PMTA จํานวนไมเ่กนิ 8,100,000 หุน้ และ

ข) หน้สามัญเดมิที่ TTA ถอือยใ่น PMTA จํานวนไมเ่กนิ 27,320,000 หน้ข) หนุสามญเดมท TTA ถออยใูน PMTA จานวนไมเกน 27,320,000 หนุ

2. ผูถ้อืหุน้ของ TTA มสีทิธจิองซือ้หุน้สามัญเกนิกวา่สทิธขิองตน (Oversubscription) 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ดงักลา่วทีจ่องซือ้หุน้เกนิกวา่สทิธจิะไดร้ับการจัดสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกวาู่ ุ ุ ุ
สทิธกิ็ตอ่เมือ่มหีุน้ทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถว้น
ทัง้หมดแลว้เทา่นัน้

่3. หุน้ทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของTTA ดงักลา่วจะถกูนําไปเสนอขายตอ่บคุคล
ทั่วไปนักลงทนุสถาบนัและ/หรอืผูม้อีปุการคณุตามเงือ่นไขและราคาเดยีวกนั ทัง้นีบ้คุคล
ดงักลา่วจะไมใ่ชบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของ PMTA
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วาระที ่11 - รับทราบการแผนการนําบรษิัท พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์
จํากดั เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย

รายละเอยีดการเสนอขายหุน้
ประเภทหลกัทรพัยท์ ีเ่สนอขาย : ประกอบดว้ย 

(ก) หุน้สามัญเพิม่ทนุทีอ่อกโดย PMTA และ     
(ข) หุน้สามัญเดมิที่ TTA ถอือยูใ่น PMTA

่ ่จาํนวนหุน้ทีเ่สนอขาย : หุน้สามัญเพิม่ทุนจํานวนไม่เกนิ 8,100,000 หุน้ และหุน้สามัญเดมิ  
ที ่TTA ถอือยูใ่น PMTA จํานวนไมเ่กนิ 27,320,000 หุน้ จะเสนอขาย
ตอ่ผูถ้อืหุน้ของ TTA ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive Rights) 
โดยมสีทิธจิองซือ้หน้สามัญเกนิกวา่สทิธขิองตน (Oversubscription)โดยมสทธจองซอหนุสามญเกนกวาสทธของตน (Oversubscription) 
และหุน้ทีเ่หลอืจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ TTA ดังกล่าว
จะถูกนําไปเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปนักลงทุนสถาบันและ/หรือผูม้ี
อปุการคณุทีเ่งือ่นไขและราคาเดยีวกนั

ทัง้นี้ เมือ่เปรียบเทยีบเป็นสัดส่วนต่อจํานวนหุน้ทีอ่อกและชําระแลว้
ทัง้หมด ภายหลังการเสนอขายในครัง้นี้หุน้สามัญเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่
และหุน้สามัญเดมิที ่TTA ถอือยูใ่น PMTA จะมสีดัสว่นคดิเป็นรอ้ยละ 
8 0 ้ 27 0 ํ ั8.0 และรอ้ยละ 27.0 ตามลําดบั

มลูคา่ทีต่ราไว้ : 10.0 บาทตอ่หุน้

ราคาเสนอขาย : ยงัมไิดก้ําหนด
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ระยะเวลาการเสนอขาย : ยงัมไิดก้ําหนด



ี่วาระท ี12

พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถา้ม)ีพจารณากจการอนๆ (ถาม)
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