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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 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2556 
 

เวลาและสถานที:่ 
 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควนีส์
พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:   

 
กรรมการทีล่าประชุม: 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 

 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร 
3. นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการอิสระ 
5. ดร. พิชิต นิธิวาสิน ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
6. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหาร 
8. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง  

1. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
2. นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูวส์โตคส์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

1. นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายเดวดิ ลอเลนซ์ เอเมส ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธุรกิจขนส่ง 
3. นางเพญ็รุ่ง สุวรรณกฏู ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย ์
4. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 
5. นายปรีธยตุม ์นิวาศะบุตร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริการธุรกิจ 
6. นายเอียน คลิฟฟอร์ต แคลกซ์ตนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  
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ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ:   

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

  
กิจการเบ้ืองตน้  
  
 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหน้ายยทุธชยั วธีิกล ท่ี
ปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั เป็นผูช่้วยประธานฯ ในการดาํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานฯ  
 

นายยทุธชยั วธีิกล ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและแนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ี
ปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาทางการเงินและแจง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 529 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้
144,874,752 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 458 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 118,012,801 หุน้ รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ย
ตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 987 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 262,887,553 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 37.1308 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 708,004,413 หุน้) ครบเป็น
องคป์ระชุม 

 

7. นางสาวศิริวรรณ ชาํนาญณรงคศ์กัด์ิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  
8. นายมณเทียร เพียรจรรยาวฒัน์ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงินและพฒันาการลงทุน บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส 

จาํกดั (มหาชน) 

1. นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
2. นายยทุธชยั วธีีกล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
3. นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market 

บริษทั หลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
4. นายสิทธิไชย มหาคุณ ท่ีปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)   
5. นางสาวอมตา อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงิน บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
6. นายจิรเดช นุตสถิต ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั โทรีเซนไทย  

เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
7. นางสาวมณีกาญจน์ วฒิุกลุเลิศ ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) 
8. นางสาวนฤชล อธิธนบูรณ์ ผูจ้ดัการ  Corporate Finance & Equity Capital Market บริษทั หลกัทรัพย ์ซี

ไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
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หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ของ
บริษทัฯ และไดม้อบหมายใหน้างพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั เป็น
ผูช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง  

 
นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
1.       ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะมีการนาํเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้ และขอความกรุณา     
ผูถื้อหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

 
2. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ของ
ตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 

 
3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุม

แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
 
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 4 เร่ืองการเพ่ิมทุน และวาระท่ี 7 เร่ืองกรรมการ 

หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
และยกมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพื่อนาํมานบัคะแนน ผูถื้อหุน้จะลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนหรือไม่
กไ็ด ้ 
 

สาํหรับผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะถือวา่
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 

 
5. สาํหรับในวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ิมทุน และวาระท่ี 7 เร่ืองกรรมการนั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หน้าท่ีเพ่ือนาํไปนับ
คะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ี จะ
มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติ 

 
6. ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ี

ผูถื้อหุ้น ไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวน
เสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัร
เสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ   
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ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจน
วา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือทาํ
เคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้ 

 
7. ในระหว่างท่ีรอผลการนับคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลา จะมีการดาํเนินการประชุมหรือ

พิจารณาวาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
8. บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะอยูร่่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็จส้ินการประชุมครบถว้น

ทุกวาระ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีเหตุจาํเป็นตอ้งออกจากหอ้งประชุมระหวา่งการพิจารณาในวาระ
ใด  ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งออกจากหอ้งประชุมนั้น ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีดา้นหนา้หอ้งประชุม
เพ่ือคืนบตัรลงคะแนนของท่านและบนัทึกการออกจากหอ้งประชุมต่อไป 

 
บริษทัฯ จะตรวจนบับตัรลงคะแนนและรวมคะแนนเม่ือถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนบัและ

รวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ียงัอยูใ่นท่ีประชุมโดยมิไดบ้นัทึกการออกจาก
ท่ีประชุม 

 
หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี

บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ท่ีปรึกษา เอชเอน็พี จาํกดั มาตรวจสอบการลงทะเบียนและการนบัคะแนนเสียง
ในท่ีประชุม และขอใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายยกมือข้ึนเพ่ือขอ
เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม

ไดเ้สนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทัฯ  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือ 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ใหท่ี้
ประชุมพิจารณารับรอง 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

 ประธานขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี     
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทัฯ ซ่ึง
ประชุมเม่ือ14 ธนัวาคม พ.ศ. 2555  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

269,003,795 22,700 664,390 6,330 269,697,215 
99.9892% 0.0084% - 0.0023% 100% 

 
หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 102 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 6,809,662 
หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,089  ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 269,697,215 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 38.0926 ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2555 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  
  

ประธานฯ  ขอให ้ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 
 ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กล่าวรายงานแก่ผูถื้อหุน้ดงัน้ี  

 
ในรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทั โทรีเซน ไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน)  มีรายไดต้ามงบ

การเงินรวม เป็นเงิน 16,339 ลา้นบาท เทียบกบั 17,565 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชีก่อนหรือลดลงร้อยละ 7  แมว้า่รายไดล้ดลง แต่
กาํไรขั้นตน้ลดลงร้อยละ  3 โดยมีกาํไรขั้นตน้คิดเป็นเงิน 3,845 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้าย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ข้ึน  

 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เป็นเงิน 1,857 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5  กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 

(EBIT) คิดเป็น 628 ลา้นบาท เพ่ิมจากปีก่อนร้อยละ 6  อยา่งไรกต็าม การท่ีบริษทัฯ ขาดทุน 4,619 ลา้นบาท เกิดจากรายการ
พิเศษคิดเป็นยอดรวม 4,517 ลา้นบาท ซ่ึงหลกัๆ เป็นการตั้งดอ้ยค่าความนิยมของเงินลงทุน และการตั้งสาํรองต่างๆ  ซ่ึงจะได้
อธิบายต่อไป 

 
ณ ปัจจุบนั ธุรกิจหลกัๆ ของ TTA ไดแ้ก่ ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง เมอร์เมด UMS และบาคองโค 
 
ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง  
ในรอบปีบญัชี 2555 รายไดข้องธุรกิจน้ีตกตํ่ามาก  โดยลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 35  อตัราค่าระวางเฉล่ียต่อวนัใน

รอบปีบญัชี 2555 คือ 10,204 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบัปีก่อน 11,713 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  บริษทัฯ 
พยายามลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายโดยในรอบปีบญัชี 2555 ตน้ทุนในการดาํเนินการ คือ 6,544 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั เทียบกบัปี
ก่อน 8,713 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  ทาํใหมี้กาํไรจากการดาํเนินงานปกติเป็นบวก  
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ธุรกิจเมอร์เมด 
ธุรกิจเมอร์เมด กาํลงัอยู่ในช่วงขาข้ึน มีสัญญาณของการฟ้ืนตวัอย่างมีสาระสําคญํ ไดแ้ก่ สินทรัพยท่ี์มีอยูมี่การใช้

ประโยชน์ท่ีดีข้ึน  มีการมุ่งเนน้การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเรือ ตลอดจนลดตน้ทุนการดาํเนินในโครงงานต่างๆ และการ
ไดรั้บสัญญาวา่จา้งในภุมิภาคท่ีหลากหลาย และมีอตัรากาํไรดีข้ึน  

 
รายไดค้่าบริการนอกชายฝ่ัง ในรอบปีบญัชี 2555 มีจาํนวน 5,714 ลา้นบาทเทียบกบั 5,543 ลา้นบาทในปีก่อน แต่กาํไร

จากการดาํเนินงานปกติเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนมาก โดยมีจาํนวน 603 ลา้นบาท เทียบกบั 253 ลา้นบาทในปีท่ีแลว้  
 
ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”)  
ในรอบปีบญัชี 2555 ปริมาณยอดขายถ่านหินแยกขนาด (ไม่รวมขนาด 0-5 มม.) มีประมาณ 820,000 ตนั ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ UMS เร่งขายถ่านหินขนาด 0-5 มม. จากโรงงานสมุทรสาครใหก้บัลูกคา้โรงงานปูนซีเมนตใ์น
จงัหวดัสระบุรี ดว้ยวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเร่งเปิดโรงงานสมุทรสาคร  การท่ีถ่านหินขนาด 0-5 มม. มีอตัรากาํไรตํ่ากวา่ขนาด
อ่ืนๆ ประกอบกบัตน้ทุนการขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ ส่งผลให ้UMS มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 103 ลา้นบาท ทั้งน้ี กอง
ถ่านหินขนาด 0-5 มม. ท่ีโรงงานสมุทรสาครลดลงร้อยละ 61 จากการเร่งขายถ่านหินออกไป  ซ่ึง UMS นาํเงินท่ีขายถ่านหินได้
นั้นไปชาํระหน้ี ทาํใหห้น้ีระยะสั้นลดลง   
 
 บาคองโค 
 ธุรกิจบาคองโคทรงตวั  มียอดขายปุ๋ยในปี 2555 ประมาณ 189,900 ตนั อตัรากาํไรเบ้ืองตน้ลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจาก
ความตอ้งการใช้ปุ๋ยภายในประเทศลดลง แต่บาคองโค ก็ชดเชยดว้ยการส่งออกปุ๋ยไปยงัต่างประเทศมากข้ึนกว่าเดิม เป็น
ประมาณร้อยละ 30 
 
 สรุป 
   ผลการดาํเนินงานปกติโดยรวมดีข้ึน แต่เน่ืองจากมีรายการพิเศษหลายรายการ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 4,619 
ลา้นบาท   ซ่ึงรายการพิเศษ หลกัๆ ไดแ้ก่  ก) การตั้งดอ้ยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จาํนวน 2,319 ลา้นบาท  เน่ืองจาก 
UMS ตอ้งหยดุดาํเนินการผลิตไป 1 โรงงาน จากปัญหาการประทว้งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งยงัประสบปัญหาต่างๆ เช่น นํ้าท่วม  
ข)  การตั้งสาํรองเผื่อหน้ีจะสูญจาํนวน 908 ลา้นบาทของเงินกูท่ี้ปล่อยให้บริษทัร่วมเหมืองถ่านหินในฟิลิปปินส์  ค) การตั้ง
สาํรองเผือ่การดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่ายสินทรัพยข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง จาํนวน 501 ลา้นบาท  
 

หากมองจาก EBITDA จะเห็นไดว้า่ ปรับตวัดีข้ึนมากจากคร่ึงปีแรก โดยคร่ึงปีแรก มีจาํนวน 555 ลา้นบาท แต่คร่ึงปี
หลงั มีจาํนวน 1,434 ลา้นบาท    และในดา้นฐานะทางการเงินกย็งัคงแขง็แกร่ง โดยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.55 เท่า มูลค่าตาม
บญัชีต่อหุน้ 36 บาท  กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานดีข้ึนจาก 145 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2554 เป็น 1,974 ลา้นบาทในรอบปี
บญัชี 2555 ซ่ึงเกิดจากการควบคุมตน้ทุนอยา่งเขม้งวดและการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนท่ีดีข้ึน 
  

หลงัจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานเก่ียวกบัผลประกอบการแลว้ ประธานได้
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ดว้ย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
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ซกัถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
กาํไรขาดทุนสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และเม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและ
ลงมติต่อไปดว้ยเลย  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ 
ผูถื้อหุน้ 

แสดงความเห็นวา่ ไม่อยากใหบ้ริษทัฯ เพ่ิมทุนในตอนน้ี เน่ืองจากราคาเรือยงัผนัผวนอยู ่
สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากย็งัคงอ่อนค่าอยู ่  หากซ้ือเรือมาตอนน้ี อาจทาํใหต้อ้งมีการ
ตั้งดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์บบเรือลาํก่อนๆ อีก  ควรรออีกประมาณ 1-2 ปี 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเขา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ณ เวลาท่ีซ้ือเรือท่ีสั่งต่อใหม่จากเวยีดนาม 2 ลาํนั้น เป็นช่วงเวลาท่ีอุตสาหกรรมเรือบรรทุก
สินคา้เติบโตถึงจุดสุงสุด ในขณะท่ีกองเรือของบริษทัฯ มีอายเุฉล่ีย 21 ปี เราจึงตอ้งซ้ือเรือ
ใหม่เขา้มาบา้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ ธุรกิจยงัสามารถดาํเนินการต่อไปได ้
 

นาย ทองอินทร์ แสงงาม 
ผูถื้อหุน้ 

ทาํไมบริษทัฯ จึงขาดทุน 4,619 ลา้นบาท และเหตุใดบริษทัฯ จึงตอ้งตั้งสาํรองมากขนาดนั้น  
การขาดทุนทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่ไดรั้บเงินปันผล  และเสนอใหบ้ริษทัฯ ใส่ขอ้มูลจุดเด่นทาง
การเงินและการบริหารไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเลย เพ่ือจะไดอ้่านไดง่้าย  การส่งเป็น CD 
มาใหผู้ถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจจะไม่สะดวกท่ีจะเปิดขอ้มูลจาก CD  
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเขา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในรอบปีบญัชี 2555 บริษทัฯ มีผลกาํไรจากการดาํเนินการปกติ (EBITDA) 1,988 ลา้นบาท 
และมีกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี จาํนวน 628 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6  ซ่ึงดี
ข้ึน แมว้า่รายไดร้วมจะลดลง 

 

การตั้งสาํรองและการตั้งดอ้ยค่าต่างๆ มีรายการหลกั ๆ ไดแ้ก่  
 

 ก) การตั้งดอ้ยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จาํนวน 2,319 ลา้นบาท  เน่ืองจาก UMS 
ตอ้งหยดุดาํเนินการผลิตไป 1 โรงงาน จากปัญหาการประทว้งเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม  อีกทั้งยงั
ประสบปัญหาต่างๆ เช่น นํ้าท่วม   
ข)  การตั้งสาํรองเผือ่หน้ีจะสูญจาํนวน 908 ลา้นบาทของเงินกูท่ี้ปล่อยใหบ้ริษทัร่วมเหมือง
ถ่านหินในฟิลิปปินส์ เพ่ือพฒันาเหมืองถ่านหิน ณ เวลาน้ี บริษทัฯ พยายามหาวธีิการปรับ
โครงสร้าง เพ่ือท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุน แต่เน่ืองจากฟิลิปปินส์มีขอ้จาํกดัในการใหค้นต่างดา้ว
เขา้มาประกอบธุรกิจท่ีเป็นสาระสาํคญั เช่น ธุรกิจพลงังาน บริษทัฯ จึงตอ้งใชเ้วลาในการ
เสนอเร่ืองต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของฟิลิปปินส์ใหพิ้จารณาคาํขอของบริษทัฯ 
ค) การตั้งสาํรองเผือ่การดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่ายสินทรัพยข์องเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท
กอง จาํนวน 501 ลา้นบาท จากการซ้ือเรือจากประเทศเวยีดนาม ซ่ึงเราซ้ือเรือช่วงท่ี
อุตสาหกรรมเรือบรรทุกสินคา้จึงจุดสูงสุด บริษทัฯ จึงตอ้งตั้งสาํรองเพ่ือใหเ้หมาะสมกบั
ราคาเรือ ณ ปัจจุบนั 
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นายสมคิด วงศภ์ากร   
ผูถื้อหุน้ 

UMS ทาํใหบ้ริษทัฯ ขาดทุน และตอนน้ีกมี็สินคา้คงเหลืออยูแ่ละถกูตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้
คงเหลือดว้ย  สินคา้คงหลือน้ีคาดวา่จะหมดเม่ือไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   
รองประธาน
กรรมการบริหาร   

การตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือของ UMS เกิดจากการท่ีราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงจาก 
50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั เหลือประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั บริษทัฯ จึง
พยายามปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือใหส้อดคลอ้งกบัมูลค่าตลาด  ตอนน้ีบริษทัฯ ระบายสินคา้
คงเหลือออกไปไดเ้ยอะแลว้ แต่กย็งัมีเหลืออยู ่
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้   

ขอคาํอธิบายเก่ียวกบั การตั้งดอ้ยค่า 107 ลา้นบาท และ  908 ลา้นบาท  วา่ บริษทัฯ จะมีโอกาส
ไดเ้งินกลบัมาไหม และบริษทัฯ มีวธีิระบายสินคา้คงเหลืออยา่งไร 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัยอ่ยของ TTA ปล่อยเงินกูใ้หก้บับริษทัร่วมในฟิลิปปินส์ เพ่ือการพฒันาเหมือง โดย
บริษทัยอ่ยมีสถานะเป็นเจา้หน้ี ซ่ึงบริษทัยอ่ยจะพยายามแปลงหน้ีเป็นทุน และหาผูล้งทุน
รายใหม่เพ่ือพฒันาเหมืองต่อไป  แต่ ณ ขณะน้ียงัแปลงหน้ีเป็นทุนไม่ได ้ บริษทัฯ จึงตอ้ง
สาํรองเผือ่หน้ีจะสูญไวก่้อน 
 
สาํหรับการตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือของ UMS จาํนวน 107 ลา้นบาทนั้น เป็นการนาํ
มูลค่าทางบญัชีของสินคา้คงเหลือ (ถ่านหิน) มาเทียบกบัราคาตลาด  หากราคาตลาดปรับตวัดี
ข้ึน เรากจ็ะลดยอดเงินการตั้งค่าเผือ่ดงักล่าว 
 

นายชชัชยั คุณงาม   
ผูถื้อหุน้ 

อยากทราบแนวโนม้ธุรกิจ และเหตุใด ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ จึงขาดทุน แมว้า่จะมีการกระจาย
ความเส่ียงในการลงทุนไปลงทุนในธุรกิจเมอร์เมด และ UMS แลว้ 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองน่าจะถึงจุดตํ่าสุดแลว้  และปี 2557 เป็นตน้ไป รายไดแ้ละ
ค่าระวางเรือน่าจะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งการเพ่ิมทุน เพ่ือนาํเงินไปซ้ือ
เรือ 
 
ธุรกิจเมอร์เมด เป็นช่วงขาข้ึน และจะเป็นเช่นน้ีไปอีก 2-3 ปี การท่ีราคานํ้ามนัอยูใ่นระดบั
ประมาณ 110 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาํใหง้บประมาณในการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและ
ก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ังมีมากข้ึน ซ่ึงมีอตัราการเติบโตของงบประมาณดงักล่าวมากท่ีสุด
ในทวปีเอเชียและตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นจุดท่ีเมอร์เมดดาํเนินงานอยู ่   
 
ในปีท่ีผา่นมา เมอร์เมดมีกาํไร และในปัจจุบนั เมอร์เมดมีสัญญารองรับ เช่น สัญญากบั 
Saudi Aramco ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงอาจจะต่ออายอุอกไปไดอี้ก 2 ปี และยงัมีสัญญาขดุเจาะ ซ่ึง 
AOD ไดส้ัญญามาแลว้ ส่วนเรือ เมอร์เมด เอน็ดวัเรอร์ กไ็ดส้ัญญาจาก COOEC  ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 180 วนั และอาจต่ออายไุดอี้ก 60 วนั 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ   กล่าวเสริมวา่ Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) น่าจะเป็นบริษทัท่ีทาํกาํไรใหก้บัเมอร์
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รองประธาน
กรรมการบริหาร 

เมด เพราะเรือขดุเจาะแบบสามขาลาํแรก ท่ีไดรั้บมอบจากอู่ต่อเรือ กส็ามารถไดส้ัญญาท่ีมีค่า
เช่า วนัละ 185,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  สาํหรับ UMS นั้น เน่ืองจากโรงงานปิดไป 1 
แห่งทาํใหร้ายไดล้ดลง แต่คาดวา่ภายใน 2 เดือนน้ี น่าจะเปิดโรงงานไดค้รบเหมือนเดิม 
นอกจากน้ี เราพยายามหาแหล่งวตัถุดิบถ่านหินนาํเขา้รายใหม่ๆ เพ่ือใหร้าคาตน้ทุนถ่านหิน
ท่ีนาํเขา้ลดลงมากกวา่น้ี  
 

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์  
ผูถื้อหุน้ 

ก) รายไดท่ี้เราคาดหวงัจากเมอร์เมดคิดเป็นร้อยละเท่าไร ข) การท่ีค่าเงินบาทแขง็ข้ึน จะ
ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งไร และเรามีการป้องกนัความเส่ียงอยา่งไร  ค) ประธานมี
ความหวงักบั TTA มากเพียงใด 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ส่วนของเมอร์เมดน่าจะเป็นร้อยละ 40 ของรายไดร้วมในปีงบประมาณ 2556  ในส่วนของ
สกลุเงินนั้น เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ก็
อาจจะทาํใหร้ายไดแ้ละผลกาํไรลดลงหากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนตวัลงและตอ้ง
แสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่ไดท้าํการป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน เน่ืองจากรายไดแ้ละรายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 

นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

อธิบายเพ่ิมเติมวา่ รายไดแ้ละรายจ่ายมากกวา่ร้อยละ 95 เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
การท่ีบริษทัฯ ไม่ไดมี้การป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน เพราะเป็น natural 
hedge แลว้  ในดา้นการบนัทึกบญัชี ตอนน้ีบริษทัฯ ยงัใชม้าตรฐานการบญัชีของไทย ซ่ึง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศท่ีรายไดแ้ละรายจ่ายส่วน
ใหญ่เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะแสดงอยูใ่นงบดุล โดยไม่กระทบกบัผลกาํไรหรือ
ขาดทุนของบริษทัฯ  เม่ือบริษทัฯ เขา้สู่มาตรฐานบญัชี International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”)  แลว้ งบการเงินกจ็ะแสดงเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

บริษทัฯ น้ี เป็นบริษทัท่ีคนไทยน่าภาคภมิูใจ เพราะเป็นบริษทัท่ีทาํการคา้ขายกบัต่างประเทศ
มานาน ในอดีต รายไดม้าจากธุรกิจเดินเรือ เป็นหลกั และต่อมามีการกระจายการลงทุนไป
ยงัธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ทาํใหร้ายไดก้ระจายไปยงักลุ่ม
ธุรกิจต่างๆ ไม่พ่ึงพาธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง เหมือนในอดีต  
ส่ิงท่ีคาดหวงัจากบริษทัฯ น้ี  เท่าท่ีดูจากบทวเิคราะห์ต่างๆ  ธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เท
กองกน่็าจะมาถึงจุดตํ่าสุดและกาํลงัจะปรับตวัดีข้ึน ธุรกิจของเมอร์เมดกก็าํลงัเป็นขาข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีผูถื้อหุน้รายใหญ่เขา้มาสนบัสนุน และเป็นกาํลงัสาํคญั ซ่ึงจะช่วย
ผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ ดีข้ึน โดยภาพรวมของบริษทัฯ จึงไปไดดี้ และหากมีการเพ่ิมทุนกจ็ะทาํ
ใหบ้ริษทัฯ สามารถดาํเนินการขยายกิจการไดต้ามวตัถุประสงค ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หุน้โดยรวม   
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 

ขอถามเพ่ิมเติมวา่ มีความเป็นไดไ้หมมากนอ้ยเพียงไหนท่ีค่าระวางเรือจะปรับตวัดีข้ึน และ
ตอนน้ี ราคาหุน้ของเมอร์เมดสูงข้ึนไหม เพราะเมอร์เมดเร่ิมกลบัมามีกาํไรแลว้ 
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ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

จากบทวเิคราะห์ต่างๆ ค่าระวางเรือน่าจะถึงจุดตํ่าสุดแลว้  ส่วนเร่ืองราคาหุน้ของเมอร์เมด
นั้น เน่ืองจากเมอร์เมดมีผูถื้อหุน้รายใหญ่สองราย คือ TTA และ Thailand Equity Fund ซ่ึง
สองบริษทัน้ีถือหุน้รวมกนัร้อยละ 72 ของทุนชาํระแลว้ของเมอร์เมด และไม่มีใครขายหุน้
ออกมา ทาํใหหุ้น้ของเมอร์เมดขาดสภาพคล่องในตลาดสิงคโปร์ ราคาจึงยงัไม่ค่อย
เปล่ียนแปลง 

 
หลงัจากท่ีไดมี้การซกัถามและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ประธานฯ สรุปวา่ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบบญัชี 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุม 

 
 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีบัญชี
ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผา่นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
เน่ืองจากผูถื้อหุน้ไดมี้ขอ้ซกัถามเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2555 ไปแลว้ ในวาระท่ี 2 และไดมี้การช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
281,824,577 208,317 1,389,897 10,000 283,432,791 
99.9225% 0.0738% - 0.0035% 100% 

 
หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 12 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 13,735,576 
หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,101  ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 283,432,791 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 40.0326% ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลกัทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

 

 ประธานฯ  ขอให ้ ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
             ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั รายงานต่อผูถื้อหุน้วา่ แผนการระดมทุนท่ีเสนอต่อผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี จะเป็นในอตัราส่วน  
5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งน้ี ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
หุน้ละ14 บาท ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 17 
บาทต่อหุน้  ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนั
และเป็นไปตามสัดส่วน ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไว้
ขา้งตน้ได ้ โดยแสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้เดิมท่ีผูถื้อหุน้แต่
ละรายนั้นถืออยู ่  สาํหรับเงินท่ีจะไดรั้บจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี คาดวา่จะเป็นเงินไม่เกิน 6,372 ลา้นบาท  
 
 แผนการใชเ้งินจากการระดมทุน  

 เพ่ือซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองประมาณ 11 ลาํ ภายในปี พ.ศ. 2558 
 เพ่ือซ้ือเรือขดุเจาะทอ้งแบนใหม่ไม่เกิน 2 ลาํ (tender drilling rigs) ภายในปี พ.ศ. 2558 
 ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง (หากมีเงินทุนเหลือ) เพ่ือเสริมความแขง็แกร่งของกลุ่มบริษทัฯ  
 
ในดา้นธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองนั้น บริษทัฯ คาดวา่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป  อตัราการเติบโตของ

กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองจะเร่ิมลดลง โดยคาดวา่ ปีหนา้กองเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของโลกจะขยายตวั
ประมาณร้อยละ 6 ในขณะท่ีเรือปลดระวางมีประมาณร้อยละ 6 และความตอ้งการใชเ้รือในช่วง 2-3 ปีขา้งหนา้จะมีอตัรา
เฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 5-6 ซ่ึงหมายความวา่ ภาวะตลาดจะค่อนขา้งสมดุลยน์บัจากปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป ส่วนค่าระวางเรือน่าจะ
ปรับตวัดีข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2558 – 2559 เป็นตน้ไป 

 
 สาํหรับภาวะอุตสาหกรรมนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติมีแนวโนม้เป็นขาข้ึน ซ่ึงผลการสาํรวจล่าสุดของ Dahlman Rose 
ซ่ึงรวบรวมจากบริษทันํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติทัว่โลก คาดวา่งบประมาณสาํหรับการสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติสาํหรับ ปี พ.ศ. 2556 จะเติบโตข้ึนอีกร้อยละ 5.5 อยูท่ี่ 6.45 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยูใ่น
ภมิูภาคเอเชียและตะวนัออกกลาง  
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
 

นายชชัชยั คุณงาม  
ผูถื้อหุน้ 

แสดงความเห็นวา่ การนาํหุน้ส่วนท่ีเหลือจากการเพ่ิมทุนไปขายใหก้บันกัลงทุน
เฉพาะเจาะจงนั้น ควรทาํเป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากท่ีจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
แลว้และมีหุน้เหลือจริงๆ  และถามถึงช่องทางในการรับชาํระเงินค่าซ้ือหุน้เพ่ิมทุน และ
หากเพ่ิมทุนสาํเร็จแลว้ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ( D/E ratio) อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
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ของผูถื้อหุน้ (ROE)  และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) จะเป็นเท่าไร 
   

นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

บริษทัฯ มีช่องทางการชาํระเงินหลายวธีิ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถจ่ายเป็นเชค็ หรือโอนเงิน
เขา้บญัชีจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ และส่งเอกสารใบ pay-in slip ใหบ้ริษทั
หลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ในการรับจองและจดัสรร
หุน้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) หากเพ่ิมทุนสาํเร็จจะอยูท่ี่ประมาณ 0.7:1 ในช่วง  4-
5 ปีขา้งหนา้ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) เฉล่ียร้อยละ 9 ต่อปี และ
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) เฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 4-5 ปีขา้งหนา้   

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

แสดงความเห็นวา่ หุน้ท่ีเหลือจากการท่ีผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธ์ิการจองหรือหุน้ท่ีเหลือ
จากการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนนั้น ไม่วา่จะเป็นการนาํมาจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองเกิน
สิทธ์ิ หรือขายใหก้บันกัลงทุนเฉพาะเจาะจงกต็าม ไม่ควรเป็นราคา 14 บาท แต่ควรเป็น
ราคามูลค่าตามบญัชี  และขอถามวา่ บริษทัฯ จะกาํหนดช่วงราคาเรือท่ีจะซ้ือหรือไม่ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวแ้ลว้วา่ จะขายหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่นกั
ลงทุนเฉพาะเจาะจงในราคาไม่ตํ่ากวา่ 14 บาท หรือไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด  
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ตอบคาํถามเก่ียวกบัราคาเรือท่ีจะซ้ือวา่ ในการซ้ือเรือแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะดู
ผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงมีอตัราท่ีกาํหนดกนัไวภ้ายในบริษทัฯ    
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

กล่าวเสริมวา่ ในการซ้ือเรือมือสองจะมีการเปิดประมูลกนัวา่ใครเสนอราคาไดดี้และ
วางเงินมดัจาํไดเ้ร็วกวา่ หากเราจะซ้ือเรือแต่ไม่มีเงินทุนสาํรอง เรากอ็าจเสียโอกาส ซ่ึง
การซ้ือเรือ 1 ลาํ มีโอกาสทางการเงิน 2 อยา่ง  คือ 1)  กาํไรจากราคาเรือท่ีเพ่ิมข้ึน และ 2) 
กาํไรจากการดาํเนินงานของเรือ  หากเรามีความพร้อมทางการเงิน เรากมี็โอกาสท่ีจะซ้ือ
เรือไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมเม่ือจงัหวะมาถึง 
 

นายสงวนศกัด์ิ นทีทววีฒัน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

แสดงความเห็นวา่ บริษทัฯ ควรรีบเพ่ิมทุน เพราะถา้มีเรือเพ่ิมข้ึน ราคาหุน้ของบริษทัฯ 
กน่็าจะเพ่ิมข้ึน 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

ถามวา่ การซ้ือเรือ 1 ลาํ บริษทัฯ จะตอ้งคาํนึงถึงอายกุารใชง้านและค่าเส่ือมราคาไหม 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

หากบริษทัฯ จะซ้ือเรือมือสอง กจ็ะเลือกเรือท่ีมีอายไุม่เกิน 5 ปี เพราะไม่ตอ้งการเสียค่า
ซ่อมแซมมาก  
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ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

สถานการณ์ในตอนน้ี บริษทัฯ มีโอกาสท่ีจะซ้ือเรือมือสองอยูเ่ร่ือยๆ ซ่ึงบริษทัฯ กาํลงั
หาจงัหวะเขา้ซ้ือเรือเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 
 

นายพรเลิศ พระประเสริฐ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากนางไมตรี 
พระประเสริฐ 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ จะเพ่ิมทุน
ของบริษทัฯ เพ่ือนาํไปลงทุนซ้ือหุน้ของ AOD เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้ใน AOD  
อยากทราบวา่ AOD จะยงัคงเพ่ิมทุนหรือไม่ เพราะคราวน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ี 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
 

AOD จะเพ่ิมทุนตามท่ีไดเ้คยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงเมอร์เมดกจ็ะตอ้งเตรียมเงิน
ประมาณ 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือรักษาสัดส่วนการถือหุน้ใน AOD โดยเจะ
มาจากเงินกูแ้ละเงินทุน  
 

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอทราบวา่ บริษทัฯ จะใชเ้งินเพ่ิมทุนอยา่งไร และจะตอ้งกูเ้งินแบบไหน จะมี
ผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือไม่    หากผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุน จะมีผลกระทบต่อ
บริษทัฯ มากนอ้ยแค่ไหน  และบริษทัฯ สามารถรอต่อไปไดห้รือไม่ เน่ืองจากตอนน้ีค่า
ระวางเรือกย็งัตกตํ่าอยู ่  
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

การลงทุนซ้ือเรือมือหน่ึงและมือสอง มีความแตกต่างกนั  ถา้ซ้ือเรือมือสองจะมีรายได้
เขา้มาทนัที แต่ถา้ซ้ือเรือมือหน่ีงจะตอ้งรอเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี  ในการซ้ือเรือนั้น    
บริษทัฯ  คาดวา่จะกูเ้งินจากธนาคารในต่างประเทศ  ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีภาระหน้ี
ประมาณ 8,200 ลา้นบาท 
 
หากบริษทัฯ เพ่ิมทุนไม่ได ้  บริษทัฯ คงตอ้งหาวธีิอ่ืนๆ เช่น  ขอใหธ้นาคารปล่อยกู้
เพ่ิมข้ึน หรือหาพนัธมิตรมาร่วมทุน 
 
การท่ีจะเล่ือนเวลาการเพ่ิมทุนออกไปนั้น จะมีความเส่ียงหากราคาเรือเพ่ิมสูงข้ึน จะทาํ
ใหบ้ริษทัฯ ซ้ือเรือไม่ทนั และถา้หากตอ้งสั่งต่อเรือใหม่ กจ็ะทาํใหต้อ้งเสียเวลารอนาน
มากข้ึนจนกวา่เรือจะเสร็จ 
 

นายทรงพล เชาวนโยธิน 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
 
 

สนบัสนุนการเพ่ิมทุน โดยใหค้วามเห็นวา่ ณ จงัหวะเวลาน้ี เป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ระดมทุน เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีเงินสาํรองไวใ้นการลงทุนซ้ือเรือตามแผนงาน เพราะขณะน้ี 
ราคาเรือในตลาดลดลง  หากบริษทัฯ รอต่อไปอีกอาจจะไม่ทนัเวลา และหากผูถื้อหุน้ไม่
อนุมติัการเพ่ิมทุน อาจทาํใหก้องทุนต่างชาติท่ีสนใจหุน้ TTA อยูไ่ม่เขา้มาซ้ือหุน้ TTA 
กจ็ะทาํใหร้าคาหุน้ไม่ขยบั ซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ผูถื้อหุน้ 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 
ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้วา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 ไดพิ้จารณาถึงการระดม

ทุนโดยการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือนาํเงินทุนมาใชใ้นการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัใหแ้ขง็แกร่ง และโดย
ไดค้าํนึงถึงประโยชน์ท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุน  จึงมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุน การแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้ง การออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนการขออนุมติั
มอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง และใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติัในเร่ืองการเพ่ิมทุนและเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให ้นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงขั้นตอนการ

ลงคะแนนวาระท่ี 4 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 
นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมาย แจง้วา่ ผูถื้อหุน้ทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนวา่ท่านเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เม่ือเรียบร้อยแลว้ ขอใหผู้ถื้อ
หุน้ทุกคนส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ ขอเกบ็บตัรลงคะแนนในวาระท่ี 4 น้ีทุก
ใบ ไม่วา่จะเป็นเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กต็าม 

 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคนลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และทาํเคร่ืองหมายใหช้ดัเจนวา่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และส่งบตัรนั้นใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จากนั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการ
เพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกหลกัทรัพย ์ และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตลอดจนอนุมติั
มอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวาระน้ีตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออก

หลกัทรัพย ์ และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน ตลอดจนอนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

(ก) ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 708,004,413 บาท เป็น 1,132,807,060 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 424,802,647 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 

(ข) ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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• หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
• ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3        

(“TTA-W 3”) หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ")  จาํนวนไม่เกิน 141,600,882 หน่วย  
 

โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้
สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (5:2:1) ทั้งน้ี ในราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ14 บาท ราคาเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 17 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมี
การปรับสิทธิ) ทั้งน้ี เศษทศนิยมของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง  ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน 

 
(ค) ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
• การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 283,201,765 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัใหม่โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 
14 บาท เศษทศนิยมของหุน้ท่ีเกิดจากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง 

 
ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้

โดยแสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้เดิมท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้น
ถืออยู ่  เศษทศนิยมของหุน้จากการคาํนวณใหปั้ดท้ิง ทั้งน้ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจอง
ซ้ือเกินกวา่สิทธิกต่็อเม่ือมีหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น 
และการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิดงักล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้และอยูภ่ายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑข์อ้จาํกดั
การถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่
เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ  

 
• ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั ("การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั") ตามนิยามท่ี
กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ (และท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะ
ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาด
เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (และท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("ประกาศสจ. 39/2551") อยา่งไรกดี็ 
ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน นอกจากน้ี 
การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั หมายถึงบุคคลเฉพาะเจาะจงตามการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่แก่บุคคลใน
วงจาํกดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ ทจ. 28/2551 และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  
 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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• จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จาํนวนไม่เกิน 141,600,882 หุน้ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3 ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม
สัดส่วน  

 
(ง)  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจ

ดงัต่อไปน้ี 
• กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอ

ขายและ/หรือจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ เช่น ระยะเวลา วิธีการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึง
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ 

 
• ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายและ/หรือ

จดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สําเร็จลุล่วงซ่ึงรวมถึงการจดัทาํ ตกลงเจรจา ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํขอ และ/
หรือ เอกสาร หรือสัญญาใด ๆ ท่ีอาจจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ ตลอดจนหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ฯ  เขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
• จดัทาํหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ  กาํหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตลอดจนรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับสิทธิภายใตเ้ง่ือนไขของ
ขอ้กาํหนดสิทธิฯ 

 
• กาํหนดรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจาํกดั รายละเอียด

ดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียงการกาํหนดช่ือบุคคลท่ีมีสิทธิจองซ้ือในการเสนอขายหุน้ดงักล่าว การเสนอขายในคราว
เดียวหรือหลายคราว ระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ  90 ของราคาตลาด โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจกาํหนดราคาตลาดตามหลกัเกณฑข์องประกาศ สจ. 
39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

 
ผลของการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

269,726,290 4,832,055 278,635 4,716,494 3,170,000 282,823,474 
95.4028% 1.7091% 0.0985% 1.6682% 1.1212% 100% 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะลดลงจากวาระท่ี 3 จาํนวน 70 ราย นบัจาํนวนหุน้ท่ีลดลงได้
รวม 709,317 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,031  ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 

282,723,474 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 39.9324% ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

 
ประธานฯ ขอให ้ผูด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5 น้ี   
 
นายยทุธชยั วธีิกล  ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 กาํหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํ
มิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เน่ืองจากในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2555 น้ี บริษทัฯ มีขาดทุนสุทธิประจาํปี เท่ากบั 4,618,833,354 บาท 

 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายธงชยั ลกัขณะวสิิฏฐ ์
ผูถื้อหุน้ 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลได ้แต่ทาํไมในการ
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ไม่จ่ายเงินปันผล  
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ีแลว้ บริษทัฯ ขอเพิ่มทุนดว้ยอตัราส่วน 1:1 ในราคาหุน้
ละ 14 บาท ซ่ึงหลงัจากท่ีมติคณะกรรมการไดอ้อกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ไดรั้บความคิดเห็น
จากผูถื้อหุน้วา่ เป็นอตัราส่วนท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจากผูถื้อหุน้สูง บริษทัฯ จึงพิจารณาประกาศ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลเพ่ือลดภาระของผูถื้อหุน้  ซ่ึงผลในการประชุมวสิามญัคร้ังท่ีแลว้ 
กคื็อ ผูถื้อหุน้ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุน 
  
สาํหรับการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษทัฯ เสนออตัราการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 5:2 ในราคาหุน้ละ 
14 บาท และแถมใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W3 ใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญั เพ่ือ
สนบัสนุนการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน  
 

นายสมชาย หงษส์มาทิพย ์
ผูถื้อหุน้ 
 

ปกติเวลาบริษทัอ่ืนขาดทุน กจ่็ายเป็นหุน้ปันผลได ้  ถา้ขาดทุนแบบน้ีจะมีอะไรรับประกนัได้
วา่ ผลประกอบการจะดีข้ึน 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

แนวโนม้ปีน้ี เมอร์เมดจะมีกาํไรสูงข้ึนกวา่ปีก่อน  ส่วนธุรกิจเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง  ณ 
เวลาน้ี ค่าระวางเรือน่าจะถึงจุดตํ่าสุดแลว้ และถึงแมว้า่ ค่าระวางเรือตกตํ่า บริษทัฯ กย็งัคงมี
กาํไรจากการดาํเนินงานปกติ  ดงันั้น เม่ือใดกต็ามท่ี ดชันีบอลติค สูงข้ึน บริษทัฯ กจ็ะมีกาํไร
สูงข้ึน  และหากบริษทัฯ สามารถซ้ือสินทรัพยใ์นช่วงท่ีราคาตํ่า กจ็ะเป็นผลดีต่อบริษทัฯ 
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 เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

277,394,080 4,427,733 686,091 215,570 282,723,474 

98.3536% 1.5699% - 0.0764% 100% 
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และกาํหนดค่า

สอบบัญชี 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 6   
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

สาํหรับรอบปีบญัชี 2556 และมีความเห็นวา่ เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้      5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั   คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดพิ้จารณาคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีรายใหม่จากสาํนกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 
2556 แทนผูส้อบบญัชีรายเดิม โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

 
1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
2.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
3. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบ

การเงินรวม  และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 เป็นจาํนวน 3,200,000 บาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 1.23 เม่ือเทียบกบัค่า
สอบบญัชีของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาจาํนวน 3,240,000 บาท  เน่ืองจากปริมาณธุรกรรมท่ีลดลง รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบ
บญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฎตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอถามวา่ ค่าสอบบญัชีท่ีลดลง 40,000 บาท นั้น สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีลดลงไป
หรือไม่  และขอใหบ้ริษทัฯ ปรับปรุงการเขียนรายงานนาํเสนอเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีโดย
ขอใหท้าํเป็นตารางเปรียบเทียบเพื่อใหดู้ง่ายข้ึน 
 

นางฐิติมา รุ่งขวญัศิริโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
 

ท่ีจริงแลว้ ปริมาณงานแทบจะไม่ไดล้ดลง เพราะบริษทัฯ กาํลงัจะเปล่ียนเขา้สู่มาตรฐาน
การบญัชีสากล IFRS ท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน  ซ่ึงทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งตรวจสอบมาก
ข้ึน บวกกบัความตอ้งการ (requirement) ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน  

 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอ วาระน้ี

จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ
นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 
กนัยายน พ.ศ. 2556 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ซ่ึงส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 
3,200,000 บาท เป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ประจาํปี 2556 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
281,884,810 59,600 297,614 249,250 282,491,274 
99.8905% 0.0211% - 0.0883% 100% 

 
หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะลดลงจากวาระท่ี 5 จาํนวน 9 ราย นบัจาํนวนหุน้ท่ีลดลงไดร้วม 
232,200 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,022  ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 282,491,274 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 39.8996% ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 

 
ประธานฯ  ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
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ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2556 น้ี  
 
(1) ดร. พิชิต นิธิวาสิน  
(2) นาย ปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว ์สโตคส์ 
(3) นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี 
 
ดร.พิชิต นิธิวาสิน นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว ์สโตคส์ และนายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี เป็น

กรรมการท่ีครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามวาระ  ทั้งน้ี ดร.พิชิต นิธิวาสิน และนายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล แอนดรูว์
สโตคส์ ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ โดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้ง นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง และเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายนายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ และนายโมฮมัหมดั บิน ราเชด บิน อาหมดั บิน 
มูฟตา อลั นัสซารี เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ของบริษทัฯ แทน ดร.พิชิต นิธิวาสิน และ นายปีเตอร์ จอร์จ ชาร์ล     
แอนดรูว ์สโตคส์ ตามลาํดบัโดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เป็นตน้ไป รายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้ ไดมี้ระบุไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

นายสมศกัด์ิ ทรงธรรมากลุ  
ผูถื้อหุน้ 
 

แสดงความเห็นวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังหลงัๆ มกัพบวา่ ความเห็น
ของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้มีมุมมองท่ีแตกต่างกนั ทาํใหผ้ลของการประชุมไม่
เป็นไปตามคาดหมาย และเป้าหมายท่ีบริษทัฯ วางไว ้ ดงันั้น คุณสมศกัด์ิ จึงขอเสนอช่ือ
นายทรงพล เชาวนโยธิน ผูถื้อหุน้รายยอ่ย เป็นกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือมาเป็น
ตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะ
ไดรั้บฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

ขอใหน้างพรภินนัท ์ อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวธีิการเสนอช่ือบุคคลเขา้
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
 
 
 

นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ผูถื้อหุน้สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได ้ โดยผูท่ี้ไดรั้บ
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ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

การเสนอช่ือจะตอ้งยนิยอมใหถ้กูเสนอช่ือ อยา่งไรกต็าม บุคคลดงักล่าวจะตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นในการเป็นกรรมการบริษทัมหาชนจาํกดั ตามท่ีกาํหนดไวโ้ดย 
พรบ. มหาชน จาํกดั และ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หากมีคุณสมบติัไม่
ครบถว้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษทัฯ ได ้
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

ถาม คุณทรงพล เชาวนโยธินวา่ ยนิยอมใหไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือไม่ 
 

นายทรงพล เชาวนโยธิน 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอฟังความเห็นของผูถื้อหุน้อ่ืนๆ บา้ง ก่อนท่ีจะตอบรับ 
 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

เห็นดว้ยในการท่ีจะมีผูถื้อหุน้รายยอ่ยมาเป็นกรรมการบริษทัฯ  ถา้มีคุณสมบติัครบและ
มีวสิัยทศัน์ อยากใหบุ้คคลทั้งสามท่านท่ีกรรมการเสนอช่ือปรากฏตวัเพ่ือแสดง
วสิัยทศัน์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา เหมือนเม่ือปีท่ีแลว้ท่ีคุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการในท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ และคุณเฉลิมชยั 
มหากิจศิริ ไดแ้สดงวสิัยทศัน์ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวาง และเป็นท่ีน่าภมิูใจท่ีท่านไดม้าเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

ในวนัน้ี บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้งสามท่านไม่ไดม้า แต่กเ็ป็นบุคคลท่ีมี
ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ  เช่น คุณเชิดพงษ ์ สิริวชิช ์ เป็นอดีต
ปลดักระทรวงพลงังาน และปัจจุบนัเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  ส่วน นายโมฮมัหมดั 
บิน ราเชด บิน อาหมดั บิน มูฟตา อลั นสัซารี และนายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-
คูวารี เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง และมีเครือข่ายทางธุรกิจในตะวนัออก
กลาง ซ่ึงสามารถช่วยสนบัสนุนงานของบริษทัฯ ท่ีกาํลงัขยายไปยงัตะวนัออกกลางได้
ดี 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 
 

ในการเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ นั้น โดยปกติ บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะมีการบอกกล่าวใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีจะเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทัฯ ล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาคุณสมบติัก่อน และหากเห็นชอบกจ็ะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติั การเสนอรายช่ือผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นกรรมการบริษทัฯ ในหอ้งประชุม ณ เวลาน้ี 
ยงัไม่มีการเตรียมพร้อม ขอใหเ้ตรียมการใหพ้ร้อมก่อน เพราะการเสนอช่ือในหอ้ง
ประชุมทาํใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบติัได ้และยงัไม่ไดผ้า่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษทัฯ  ดงันั้น หากจะเสนอรายช่ือผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นกรรมการ
ขอใหพิ้จารณาในคราวหนา้  แต่กเ็ป็นความคิดท่ีดี ไม่ไดค้ดัคา้น แต่ขอใหเ้ตรียมการให้
พร้อมกวา่น้ี 
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นายสมศกัด์ิ ทรงธรรมากลุ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอบคุณความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ และขอเคารพสิทธิความคิดเห็นของผูถื้อหุน้รายยอ่ย
อ่ืนๆ  จึงขอใหท่ี้ประชุมดาํเนินการต่อไปตามรายช่ือบุคคลท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 

นายทรงพล เชาวนโยธิน 
ผูถื้อหุน้ 
 
 

จุดประสงคใ์นการท่ีจะเสนอตนเป็นกรรมการของบริษทัฯ นั้น เพ่ือตอ้งการใหบ้ริษทัฯ 
มีมุมมองจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย และมีการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้รายยอ่ย  เพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ  ขอฝากใหค้ณะกรรมการ
พิจารณา 
 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานในท่ีประชุมขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้

วธีิการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
 
ประธานในท่ีประชุมขอให ้ นางพรภินนัท ์ อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี 

จาํกดั ช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระน้ี 
 
นางพรภินนัท ์อศัววฒันาพร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ 

วาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ใหช้ดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และส่งบตัร
ลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนในวาระน้ีจาก  ผูถื้อ
หุน้พร้อมกนัในคราวเดียว   

 
ประธานในท่ีประชุมขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการตามท่ีเสนอ 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  
 

7.1  นายเชิดพงษ ์ สิริวชิช ์ ไดรั้บแต่งตั้งแทน ดร. พิชิต นิธิวาสิน ซ่ึงครบกาํหนดออกตามวาระ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

 
 
 
 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร บตัรเสีย รวม 
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ลงคะแนน 
240,106,164 299,511 1,496,760 39,480,379 1,033,210 282,416,024 
85.0186% 0.1060% 0.5299% 13.9795% 0.3658% 100% 

 
7.2  นายโมฮมัหมดั บิน ราเชด บิน อาหมดั บิน มูฟตา อลั นสัซารีไดรั้บแต่งตั้งแทน นาย ปีเตอร์  จอร์จ ชาร์ล 
แอนดรูว ์สโตคส์ ซ่ึงครบกาํหนดออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

224,372,663 15,612,911 1,503,361 39,475,879 1,451,210 282,416,024 
79.4475% 5.5283% 0.5323% 13.9779% 0.5138% 100% 

 
7.3  นายกานิม ซาอดั เอม็. อลัซาอดั อลั-คูวารี ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

224,570,633 15,773,565 1,504,761 39,495,855 1,071,210 282,416,024 
79.5176% 5.5852% 0.5328% 13.9849% 0.3793% 100% 

หมายเหตุ  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะลดลงจากวาระท่ี 6 จาํนวน 9 ราย นบัจาํนวนหุน้ท่ีลดลงไดร้วม 
75,250 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,013  ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วมทั้งส้ิน 282,416,024 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 39.8890% ของจาํนวนหุน้ 708,004,413 หุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 
วาระที ่8   รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 8 น้ี   
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน 

พ.ศ. 2556 จะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุด
ยอ่ยซ่ึงไดอ้นุมติัไวใ้นท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
ก) กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธาน

กรรมการไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพ่ิมเติม
เขา้มาใหม่ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท 
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 กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการ

จะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 
 
ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการ

ตรวจสอบคนอ่ืนๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 
 
ค) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 

1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บ
เบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

 
ง) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 

บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ กรรมการบริหาร
ความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

 
จ) กรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพ่ือเขา้ร่วมประชุม

คณะ กรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 
- จากเอเชียมายงัประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั 
- จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปีอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั 

 
ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทางในการ

จ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ือ
อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
จะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 
หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 
 
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามใดๆ เพ่ิมเติม  
 

ประธานจึงสรุปวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปีปฎิทิน พ.ศ. 
2556 ซ่ึงยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซ่ีง
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไว ้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมและตามท่ีผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 
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วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

เสนอวา่ ขอ้มูลของวาระท่ี 5 การจ่ายเงินปันผล  วาระท่ี 6 ค่าสอบบญัชี และวาระท่ี 8 
ค่าตอบแทนกรรมการ ขอใหแ้สดงตวัเลขเป็นตารางในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือให้
อ่านไดง่้าย 
 

นายเกียรติศกัด์ิ เพชรสลบัศรี 
ผูถื้อหุน้ 
 

แสดงความคิดเห็นวา่ บริษทัฯ ควรมีการต่อยอดธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีกาํไรสูง เพ่ือชดเชย
กบัการขาดทุน หากมีธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงเป็นวฏัจกัรขาลง 
 

ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

บริษทัฯ มองดูสถานการณ์ธุรกิจอยูต่ลอดเวลา เม่ือถึงเวลาท่ีเขา้สู่วฏัจกัรขาลง กลยทุธ์หลกัๆ 
ท่ีบริษทัฯ ใช ้คือ จะลงทุนในช่วงท่ีสินทรัพยมี์ราคาตํ่า ลดหน้ีในช่วงธุรกิจท่ีเป็นขาข้ึน และ
เม่ือธุรกิจเป็นขาลง กค็วบคุมค่าใชจ่้าย และเม่ือวฏัจกัรธุรกิจมาถึงจุดตํ่าสุดกจ็ะลงทุนใน
สินทรัพยอี์ก ดว้ยกลยทุธ์น้ี ทาํใหธุ้รกิจผา่นพน้ภาวะวกิฤตมาได ้อยา่งเช่น ในปัจจุบนั เมอร์
เมดกลบัมามีกาํไร และสามารถชดเชยธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีขาดทุนได ้
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
 

กล่าวเสริมวา่ การตั้งดอ้ยค่าสินทรัพยแ์ละการลงทุน นบัเป็นการปรับฐานตน้ทุนใหส้ามารถ
แข่งขนัในตลาดได ้ ขณะน้ี บริษทัฯ มองไปถึงธุรกิจท่ีเราขยายในต่างประเทศ เช่น เวยีดนาม  
การมีเครือข่ายจะเป็นการเปิดช่องทางการตลาดได ้ เช่น พม่า กมี็การติดต่อเขา้มา เน่ืองจาก
เห็นวา่สินคา้ปุ๋ยท่ีเวยีดนามมีคุณภาพดี 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอคาํอธิบายเก่ียวกบั Shale Gas อีกคร้ัง เพราะคราวท่ีแลว้ มีการกล่าวถึงในท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ แต่ยงัไม่เขา้ใจนกั 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

Shale Gas เป็นก๊าซธรรมชาติท่ีมีอยูใ่ตดิ้นลึกตามชั้นหินต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
ในอดีตมีอยูม่าก แต่ไม่สามารถพฒันามาใชไ้ด ้แต่ดว้ยเทคโนโลยปัีจจุบนั ทาํใหมี้นกัลงทุน
พฒันาเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหรือเป็นวตัถุดิบท่ีป้อนใหก้บัโรงงานปิ
โตรเคมี  ซ่ึงถา้พฒันาได ้ประเทศสหรัฐอเมริกากจ็ะไม่ตอ้งนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติ และอาจจะ
สามารถพฒันามาส่งออกไดด้ว้ย ซ่ึงการส่งออกกส็ามารถทาํไดท้างท่อและทางเรือ  การส่ง
ทางท่อจะเป็นก๊าซ ถา้ส่งออกทางเรือกต็อ้งทาํใหเ้ป็นของเหลว และบรรจุใส่ถงัตูเ้ยน็  
ประเทศในแถบน้ีกมี็แผนท่ีจะมาซ้ือ Shale Gas จากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช ้   หาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาพฒันา Shale Gas ไดแ้ละเร่ิมส่งออกได ้ กจ็ะกดดนัประเทศท่ีมีก๊าซ
ธรรมชาติ เช่น ออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง ท่ีเคยคิดราคาแพง กอ็าจตอ้งลดราคาลงมา 
และเม่ือมีเช้ือเพลิงชนิดหน่ึงท่ีถกูส่งออกมาในตลาดโลก กจ็ะไปกดดนัเช้ือเพลิงอ่ืนๆ เช่น 
นํ้ามนั ถ่านหิน  อยา่งไรกต็าม เม่ือมีประชากรมากข้ึน เศรษฐกิจพฒันาไปมากข้ึน ประเทศท่ี
กาํลงัเติบโต เช่น จีน และอินเดีย กจ็ะตอ้งใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน ดงันั้น แมว้า่ ประเทศ
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สหรัฐอเมริกาจะมี Shale Gas แต่คงมีไม่มากพอท่ีจะใชแ้ทนกนัได ้หรือทาํใหเ้กิดผลกระทบ
อยา่งรุนแรง ดงันั้น ราคานํ้ามนัจะยงัคงมีเสถียรภาพ และคุม้กบัการท่ีจะลงทุน อีกทั้ง
งบประมาณในการสาํรวจและขดุเจาะนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติกย็งัคงสูงอยู ่ ดงันั้น ธุรกิจ
เมอร์เมด จึงอยูใ่นธุรกิจท่ีดี  
 

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

มีการประมาณการไหมวา่ การลงทุนใน UMS จะคุม้ทุนภายในก่ีปี 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

ปีท่ีแลว้ เป็นการปรับปรุงงบดุล ปรับโครงสร้างองคก์รต่างๆ  แต่เน่ืองจาก โรงงานUMS ถกู
ปิดไป 1 โรงงาน ราคาถ่านหินกต็กตํ่าลง และสินทรัพยค์งเหลือท่ีเป็นถ่านหินยงัมีเหลืออยู่
มาก ทาํให ้UMS ขาดทุน 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
 

การตั้งดอ้ยค่าความนิยมของเงินลงทุนใน UMS จาํนวน 2,319 ลา้นบาท เป็นการปรับฐานให้
มูลค่าของ UMS เป็นจริง และพร้อมท่ีจะแข่งขนั  UMS ไดรั้บผลกระทบส่วนหน่ึงจากการ
พฒันา Shale Gas ในต่างประเทศ ทาํใหร้าคาถ่านหินตกตํ่า จาก 50 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ต่อตนั เป็น 40 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตนั อยา่งไรกต็าม ราคาถ่านหินคงตกตํ่าลงมา
มากกวา่น้ีไม่ไดแ้ลว้ เพราะถ่านหินกมี็ตน้ทุนในการขดุข้ึนมาเหมือนกนั  การปรับราคา
สินทรัพยค์งเหลือท่ีเป็นถ่านหิน กเ็พ่ือใหมี้ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดซ่ึงใกลจุ้ดตํ่าสุดแลว้  
 

น.พ. สุรัตน์ จนัทร์สกลุ ทาํไมจึงกาํหนดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W3 เป็น 2.50 ปี  
 

ม.ล. จนัทรจุฑาจนัทรทตั 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

บริษทัฯ คาดวา่ การซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและเรือขดุเจาะจะอยูภ่ายในระยะเวลา 
2.50 ปี 

  
 
 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และกล่าวปิด
ประชุมเวลา 17.21 น. 

 
 
 

-ตราประทับบริษัทฯ- 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 
 (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 
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ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(น.ส. มณัฑนี สุรกาญจน์กลุ) 
เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 
  

 
 


