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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถอืหุ้น 

ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั5งที* 1/2557
 

มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ชั@น 2 
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

อลันสัซารี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คูวารี กรรมการ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ@ ง สิงคโ์ปร์ พีทอีี แอลทีดี
ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 
(มหาชน) 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกดั 

ES     

7 

2 โรงแรมอิมพีเรียล 

หาร/

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ประธาน

สายงานบญัชีและการเงิน 

สายงานบริหารความเสี�ยงและการกาํกบัดูแล 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน ชิปปิ@ ง สิงคโ์ปร์ พีทอีี แอลทีดี 

การเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูค ไมนิ�ง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมอื*นๆ : 

 

ผู้สอบบัญชีที*เข้าร่วมประชุม: 

  
กิจการเบื@องตน้  
  
 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที�ประชุม และมอบหมายให้นายยทุธชยั วิธีกล  
ที�ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แม็คเคน็ซี� จาํกดั เป็นผูช่้วยประธานฯ ในการดาํเนินการประชุมตามที�ไดรั้บ 
มอบหมายจากประธานฯ  
 

นายยุทธชัย วิธีกล (ผู้ดาํเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที�มาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ  
คณะผูบ้ริหาร ที�ปรึกษากฎหมายและที�ปรึกษาทางการเงิน จากนั@น ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ว่า มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ย
ตนเองจาํนวน 397 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 256,970,054 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 356 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้
177,429,990 หุ้น รวมจาํนวนผูเ้ข้าประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 753 ราย นับจาํนวนหุ้นได้รวม 434,400,044 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.72 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั@งหมดของบริษทัฯ (หุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั@งหมดของบริษทัฯ  
มีจาํนวนทั@งสิ@น 993,596,491หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 
หลังจากนั@น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

ครั@ งที� 1/2557 โดยได้มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี�  จาํกัด  
เป็นผูชี้@แจงขั@นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง 

 
นายเทพชล โกศล ชี@แจงขั@นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนในการประชุม 

ผูถื้อหุ้นดงันี@  
 
1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัที�กําหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมโดยจะมีการนาํเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระที�เกี�ยวข้องนั@น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือขึ@นและเดินไปยงัจุดที�ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณา 
ผูถื้อหุ้นแนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

 

1. นายเทพชล โกศล ที�ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี� จาํกดั 
2. นายยทุธชยั วีธีกล ที�ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซี� จาํกดั 
3. นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน ์ ที�ปรึกษาการเงินจาก บริษทั หลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
4. นายณัทธร กิจสาํเร็จ ที�ปรึกษาการเงินจาก บริษทั หลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)  

จาํกดั (มหาชน)  
5. นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ ที�ปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

นายวีระชยั รัตนจรัสกุล บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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2. ผูถื้อหุ้นรายหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเต็มตามคะแนนเสียงที�ตนมีไดเ้พียงทางใดทางหนึ� งเท่านั@น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น 
ของตนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูร้ับมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 

 
3. คะแนนเสียงที�ตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครั@งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
   
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระที� 5 เรื�องการเพิ�มทุน และวาระที� 8 เรื�องการเลือกตั@ง

กรรมการ หากผูถ้ือหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนว่าไม่เห็นดว้ยและ 
งดออกเสียง และยกมือขึ@ นเพื�อให้เจ้าหน้าที�ไปรับบัตรลงคะแนน เพื�อนํามานับคะแนน ผู ้ถือหุ้นจะลงลายมือชื�อ 
ในบตัรลงคะแนนหรือไม่ก็ได ้ 

สาํหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงจะถือว่า 
เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนั@นๆ 

 
5. สาํหรับในวาระที� 5 เรื�องเพิ�มทุน และวาระที� 8 เรื�องการเลือกตั@งกรรมการนั@น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั@งที�เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หน้าที�เพื�อนาํไป 
นับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั@งที�เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ทั@งนี@จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื�องนี@ อีกครั@ งก่อนการลงมติ 

 
6.      ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ที�จะนาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามที�ผูถื้อ

หุ้นไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวนเสียง
ทั@งหมดที�เข้าร่วมประชุมในวาระนั@น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนั@นๆ  

  
ทั@งนี@  บตัรลงคะแนนเสียงใดที�ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ย่างชดัเจน

ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเครื�องหมายทั@งในช่องเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยหรือ 
ทาํเครื�องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื�องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื�อกาํกบับริเวณที�ขีดฆ่านั@น เป็นตน้ 

 
7. ในระหว่างที�รอผลการนับคะแนนเสียงเพื�อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา

วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอื�น 
 
8. บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆจนเสร็จสิ@นการประชุมครบถว้น 

ทุกวาระ 
 
อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีเหตุจาํเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณา 

ในวาระใดขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�ตอ้งออกจากหอ้งประชุมนั@น ให้ติดต่อเจา้หนา้ที�ดา้นหน้าห้อง
ประชุมเพื�อคืนบตัรลงคะแนนของท่านและบนัทึกการออกจากหอ้งประชุมต่อไป 
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บริษทัฯ จะตรวจนับบตัรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื�อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั@น และจะตรวจนับ 
และรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที�ยงัอยู่ในที�ประชุม โดยมิได้บนัทึก 
การออกจากที�ประชุม 

 
หลงัจากที�ที�ปรึกษากฎหมายไดชี้@แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั@ งนี@  

บริษทัฯ ไดเ้ชิญที�ปรึกษากฎหมายจากบริษทั กฎหมาย เอชเอน็พี จาํกดั มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนบัคะแนน
เสียงในที�ประชุมและขอให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ� งได้มีผูถื้อหุ้น 2 รายคือ  
นางสาวนวลจนัทร์ วศินานุรักษ์ ผูรั้บมอบอาํนาจจากนางสาวสายใจ หิรัญพนัธุ์ทิพย ์และนายกิติ เตชชยัเชิดชู ผูร้ับมอบ
อาํนาจจากนางสาวระหงษ ์มานะกิจ ยกมือขึ@นเพื�อขอเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

 
หลงัจากนั@น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี@  

 

วาระที* 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจํ าปี ผู้ถือ หุ้นครั5 ง ที*  1  /2556 ซึ* งประชุมเมื*อ 

วันที* 30 มกราคม 2556  
 
ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 1 ซึ� งผูด้าํเนินการประชุม 

ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครั@ งที� 1/2556 ของบริษทัฯ  ซึ� งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2556 
ใหที้�ประชุมพจิารณารับรอง 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 

 ประธานขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ�งมีผลคะแนนดงันี@      
 

มติ  ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครั@ งที� 1/2556 ของบริษทัฯ 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2556  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงันี@  
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
376,330,014 158,200 64,086,266 - 440,574,480 
99.9579% 0.0420% - - 100% 

 
หมายเหตุ ในวาระนี@ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 58 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม  6,174,436 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 811 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั@งสิ@น 440,574,480 หุน้ 
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วาระที* 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2556 สิ5นสุดวันที* 30 กนัยายน 2556 
  

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บริหาร รายงานเกี�ยวกบั
ภาพรวมของบริษทัฯ  และนายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน รายงาน 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อที�ประชุ มผูถื้อหุ้น
ว่า ในอดีต บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจขนส่งสินค้าดว้ยเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองเป็นหลกั แต่ในระยะสิบปีที�ผ่านมา บริษทัฯ  
ไดก้ระจายการลงทุนไปยงัธุรกิจอื�นๆ  จนถึงปี พ.ศ. 2554 ธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง
สินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกอง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพื@นฐาน  
 
 หากวิเคราะห์ธุรกิจที� TTA ไปลงทุนนั@น จะแบ่งออกเป็น 1) ธุรกิจหลกั ซี�งเราตอ้งสร้างความแข็งแกร่ง เพื�อการเติบโต 
2) ธุรกิจที�ตอ้งปรับปรุง เร่งแกปั้ญหา เพื�อฟื@ นธุรกิจ เช่น UMS และ 3) ธุรกิจที�พร้อมเติบโต ซึ�งเราตอ้งผลกัดนั เพื�อให้เป็นธุรกิจ
หลกัต่อไป เช่น บาคองโค 
  

 ในระยะสองปีที�ผ่านมา คือ ช่วงเวลาของการวางรากฐานเพื�อยกระดบัผลการดาํเนินงาน โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส 
เพื�อเสริมสร้างฐานเพื�อการเติบโต   มีการขอเพิ�มทุนเมื�อปีที�แลว้ ซึ� งเงินที�ไดม้าไดน้าํไปลงทุนในเมอร์เมด ประมาณ 2,600 ลา้น
บาท และลงทุนในธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประมาณ 960 ลา้นบาท  
  
 การที� Mermaidไดร่้วมลงทุนกบั Seadrill ใน Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) นบัเป็นโอกาสที�ดี เพราะ เรือขุด
เจาะสามขาทั@งสามลาํ ของ AOD ไดรั้บการว่าจา้งเป็นสัญญาระยะยาว 3 ปีกบั Saudi Aramco และมีสิทธิที�จะไดรั้บการต่อสัญญา
อีก 1 ปี   Mermaidในวนันี@  มีศกัยภาพในการเติบโตสูงและจะสร้างมูลค่าเพิ�มไดม้าก และประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจ
เขา้สู่ตะวนัออกกลางและแอตแลนติกเหนือทาํให้ไดรั้บสัญญาระยะยาวมูลค่า 650 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมส่วนที�
ไดร้ับสัญญาวา่จา้งโดยใชเ้รือขดุเจาะของ AOD)    
 
 เรือขดุเจาะ AOD I –II-III จะทาํงานเต็มปีในปี พ.ศ. 2557 ซึ� งในรอบปีบญัชี 2556 เรือขุดเจาะทั@งสามลาํทาํงานไม่เต็มปี
ก็ยงัมีส่วนแบ่งผลกาํไรให้กบั TTA จาํนวน 124 ลา้นบาท รายไดข้อง Mermaid เพิ�มขึ@น 5,721 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี  2555  
เป็น8,243 ลา้นบาทเมื�อสิ@นสุดรอบปีบญัชี 2556  และมูลค่าทางการตลาดของ Mermaidไดป้รับตวัสูงขึ@นจาก 5,050 ลา้นบาท 
ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็น 17,500 ลา้นบาทในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
 
 TTA ไดมี้การตั@งสาํรองทางบญัชีที�เกี�ยวกบัทรัพยสิ์นและการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าทรัพยสิ์นและการลงทุนดว้ย
หลกัความระมดัระวงัและรอบคอบ โดยในระยะเวลาสองรอบปีบญัชีไดมี้การตั@งสาํรองทางบญัชีเป็นเงินทั@งสิ@น 9,172 ลา้นบาท  
ซึ� งผลที�ตามมา คือ ทาํให้เราสามารถลดต้นทุนของธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง จาก 12,252 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาต่อวนั เป็น 8,460 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั  
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 สําหรับบาคองโค มีธุรกิจขายปุ๋ยและให้เช่าพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ โดยเป็นบริษทัท่ีมีการเติบโตสูง เราจึงมีแผนท่ีจะนาํ
บริษทั บาคองโค จาํกดั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผา่นบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั   
(“PMTA”) เพ่ือให้นกัลงทุนเห็นว่า บริษทัท่ี TTA ลงทุนยงัมีมูลค่าท่ีนกัลงทุนยงัมองไม่เห็นมูลค่าท่ีแทจ้ริง การนาํ PMTA 
 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะเป็นการสร้างรากฐานทางการเงินท่ีแขง็แกร่งใหแ้ก่ PMTA และสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ TTA  
 
 หลงัจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวรายงานภาพรวมของ
บริษัทฯ แล้ว  นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงาน 
ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ธุรกิจดงัน้ี 
 
 ผลประกอบการสําหรับรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 5,080 ล้านบาท โดยส่วนท่ีขาดทุนจาก 
ผลการดาํเนินงานก่อนการดอ้ยค่าและตดัจาํหน่าย คือ 214 ลา้นบาท  และไดช้ี้แจงผลการดาํเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจดงัน้ี 

 
ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (ดาํเนินงานโดย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี) 
ในปีท่ีผ่านมาถือไดว้่าอุตสาหกรรมขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองตกตํ่าเป็นประวติัการณ์  อตัราค่า

ระวางอยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุดในรอบ 26 ปี  แมก้ระนั้นก็ตาม บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (”TSS”) สามารถทาํ
รายไดเ้หนือกวา่อตัราค่าระวางของตลาดประมาณร้อยละ 7 และตน้ทุนการดาํเนินงานของ TSS ตํ่ากวา่ตลาดโดยรวมประมาณ
ร้อยละ 20 โดยอา้งอิงจากผลการสาํรวจของผูเ้ช่ียวชาญอิสระ คือ Moore Stephens ในปี 2556    

 
TSS มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานไปรวมการตั้งค่าเผือ่ทางบญัชีทั้งส้ิน 221 ลา้นบาท ในรอบปีบญัชี 2556 
 
ธุรกิจพลงังาน (ดาํเนินงานโดย บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
ผลประกอบการของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“Mermaid”) มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัอุตสาหกรรม

นํ้ามนัและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝ่ัง  ในปีท่ีผา่นมา ผลประกอบการของ Mermaid กา้วกระโดด กาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 84 ลา้น
บาทในปี 2555 เป็น 320 ลา้นบาทในปี 2556  อตัราค่าเช่าเรือรายวนัและอตัราการใชป้ระโยชน์จากเรือเพ่ิมสูงข้ึน  และ 
เรือส่วนใหญ่ไดรั้บสัญญาจา้งงานมูลค่าสูงระยะยาว เรือขุดเจาะสามขาจาํนวน 3 ลาํ ของ AOD ท่ีเป็นบริษทัร่วมของ 
Mermaid  ไดท้ยอยปฎิบติังานและรับรู้รายไดน้บัตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เรือขดุเจาะ AOD I)  เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 (เรือขุดเจาะ AOD II) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 (เรือขุดเจาะ AOD III)   ถา้ดูส่วนแบ่งกาํไร ให้ TTA  
จะเห็นไดว้า่ เพ่ิมข้ึนจาก ติดลบ 10 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2555 เป็น บวก 124 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2556  

 
ธุรกิจปุ๋ยและใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ (ดาํเนินการโดย บริษทั บาคองโค จาํกดั)        
ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตข้ึนทุกปี  ในรอบปีบญัชี 2556 บาคองโคมีกาํไรเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ  24 

โดยกาํไรมาจากการขายปุ๋ยและการให้เช่าพ้ืนท่ีเก็บสินคา้ นอกจากน้ี บาคองโคยงัขยายการส่งออกปุ๋ยไปยงัต่างประเทศ  
และพื้นท่ีคลงัสินคา้มีลกูคา้จบัจองพ้ืนท่ีไปแลว้ประมาณร้อยละ 90 ของพื้นท่ีเกบ็สินคา้ทั้งหมด 
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ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (ดาํเนินการโดยบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)   
บริษทั ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) (“UMS”) มีผลประกอบการขาดทุน เน่ืองจาก ราคาถ่านหิน 

ในตลาดโลกตกตํ่า และโรงงานของ UMS ท่ีถูกสั่งปิดโดยทางราชการ จากเหตุการณ์เร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
ผูป้ระกอบการรายอ่ืนนั้น แมท้างราชการจะอนุญาตให้เปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ แต่ยงัไม่สามารถกลบัมาดาํเนินงานไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากไม่สามารถขนส่งถ่านหินทางนํ้ าจากจงัหวดัสมุทรสาครได ้อยา่งไรก็ดี ผลขาดทุนของ UMS ในรอบ 
ปีบญัชี 2556 ซ่ึงมีจาํนวน 84 ลา้นบาท นอ้ยกวา่ขาดทุนในรอบปีบญัชี 2555 ซ่ึงมีจาํนวน 148 ลา้นบาท 

 
ผูบ้ริหารของ UMS ไดต้ระหนกัถึงปัญหาต่างๆ ใน UMS และหาวิธีแกไ้ขโดยเฉพาะเร่ืองกระแสเงินสด โดยจะเร่ง

ระบายสตอ็คถ่านหินเพ่ือเปล่ียนเป็นเงินสด เพ่ือนาํไปลดภาระหน้ีของ UMS รวมถึงการดูโมเดลธุรกิจอ่ืนๆ เช่น การหาวตัถุดิบ
ใหถ้กูลง และการขายไปยงัต่างประเทศ (international trade) 

 
สรุปผลประกอบการ    
TTA ไดน้าํมาตรฐานการบญัชีท่ีรายงานตามสกุลเงินท่ีดาํเนินการ (TAS21) มาใช ้เพ่ือให้แสดงผลประกอบการ 

ท่ีแทจ้ริงของบริษทันั้นๆ โดยท่ีแต่เดิมนั้น จะตอ้งมีการแปลงยอดเงินดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ไม่ว่าจะเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนจริง
หรือยงัไม่เกิดข้ึนจริง และจะไปแสดงผลในงบกาํไรขาดทุน การนาํมาตรฐานการบญัชี TAS21 มาใชจ้ะช่วยลดความผนัผวน
ของการแปลงยอดเงินดว้ยอตัราแลกเปล่ียน   

 
นอกจากน้ีในรอบปีบญัชี 2556 มีการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละการลงทุนเป็นยอดเงินทั้งส้ิน 

4,895 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเผือ่การดอ้ยค่าของกองเรือจาํนวน 3,917 ลา้นบาท  
 
ในด้านงบดุล รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดส้ินสุดรอบปีบัญชี 2556 มีจาํนวน 7,458 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

Mermaid เพ่ิมทุนเสร็จส้ินปลายปีบญัชีพอดี ณ ปัจจุบนั รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงบางส่วน เน่ืองจากมีการนาํไป
ลงทุนซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองและจ่ายเงินมดัจาํในการสั่งต่อเรือขดุเจาะของ Mermaid 

 
ค่าความนิยม (goodwill) ลดลง เน่ืองจากการตั้งสาํรองมูลค่าการลงทุนใน UMS ท่ีลดลง  
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ณ ส้ินรอบปีบญัชี 2556 คือ 0.56 เท่า    
 
แนวโนม้ธุรกิจ 

 ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองมีสัญญาณฟ้ืนตวั พร้อมๆ กบัแนวโนม้ความตอ้งการใชเ้รือ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนและการส่งมอบเรือในตลาดท่ีลดลง  อัตราค่าระวางเรือปรับตัวดีข้ึน และราคาเรือมือสองแม้จะปรับตัวข้ึน  
แต่ก็ยงัไม่สูงมากนกั ซ่ึงเป็นโอกาสเหมาะในการท่ีจะเขา้ซ้ือเรือ และเน่ืองจากตน้ทุนการดาํเนินงานของกองเรือ TSS ตํ่ากว่า
ตลาด ดงันั้น โอกาสท่ีจะทาํกาํไรจากการดาํเนินงานหากซ้ือเรือ ณ เวลาน้ี จะเป็นไปไดม้าก ราคาเรือมือสอง ณ ปัจจุบนั คือ 
ประมาณ 22 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่ถา้เป็นในช่วงท่ีอตัราค่าระวางเรือสูง เรือประเภทเดียวกนัน้ี จะมีราคาสูงถึง  76  ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดงันั้น บริษทัฯ เห็นโอกาสในการลงทุน จึงขอให้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนเพ่ือนาํเงินเพ่ิมทุน
ส่วนหน่ึงมาซ้ือเรือมือสอง    
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สําหรับธุรกิจ Mermaid ปัจจยัที�มีผลต่อธุรกิจ คือ การใช้จ่ายในการสํารวจและขุดเจาะของโลก (Exploration & 
Production)   ทั@งนี@  การใชจ่้าย ในภาคสาํรวจและผลิตนํ@ามนัและก๊าซธรรมชาติยงัอยูใ่นช่วงขาขึ@น โอกาสเรือขุดเจาะทอ้งแบน
และเรือขุดเจาะสามขามีแนวโน้มเป็นบวก เนื�องจากมีความตอ้งการใช้เรือเหล่านี@ สูง แต่จาํนวนเรือที�ให้บริการยงัไม่เพียงพอ 
และเรือส่วนใหญ่ที�ให้บริการก็มีอายุมากแล้ว ณ เวลานี@  Mermaid ก็ต้องเช่าเรือวิศวกรรมใต้นํ@ ามาเสริมสองลํา  
เพื�อนาํมาใหบ้ริการแก่ลกูคา้ตามสญัญาที�รับงานไว ้
  

ธุรกิจในเวียดนาม  บาคองโคเป็นส่วนหนึ� งของธุรกิจในเวียดนามที� TTA ลงทุน บาคองโคมีที�ดินติดกับท่าเรือ  
และมีบริษทัในกลุ่มที�ทาํธุรกิจตวัแทนเรือ และขนส่งทางบกและทางนํ@า ทาํให้ TTA เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเวียดนาม  
การนําบาคองโคเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผ่าน PMTA จะเป็นการสะทอ้นมูลค่าที�แทจ้ริงของ 
บาคองโค และเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้ TTAไดมี้โอกาสลงทุนตรงในบาคองโคผา่น PMTA 
  

หลงัจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และนายไกรลกัขณ์  
อศัวฉตัรโรจน ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานเกี�ยวกบัแผนธุรกิจและผลประกอบการแลว้ 
ประธานไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบว่า เนื�องจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระที� 2 นี@  มีขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซึ�งเป็นขอ้มูลประกอบและเกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 3 ดว้ย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุ้นซกัถามเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขที�ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีบญัชีสิ@นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และเมื�อถึงวาระที� 3 ประธานจะขอให้ที�ประชุม
พิจารณาและลงมติต่อไปดว้ยเลย  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายสมบรูณ์ เอื@อมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุ้น 

มีคาํถามดงันี0 
1. อตัรากาํไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นตวัเลขโดยประมาณเท่าไร 
2. ธุรกิจเรือของ TSS ที�มีรายไดเ้หนือกวา่อตัราค่าระวางของตลาดร้อยละ 7 และมีตน้ทุน
การดาํเนินงานตํ�ากว่าตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 20 นั0น อยากทราบวา่เกิดจากปัจจยั
อะไร และเป็นเหตุการณ์ที�กิดขึ0นชั�วคราวหรือถาวร 
3. ธุรกิจ Mermaid มีอตัราการขยายตวัเพิ�มขึ0นในปีที�ผา่นมาร้อยละ 346 อยากทราบว่า 
ในปีต่อๆไป จะเป็นอยา่งไร และความตอ้งการเรือขดุเจาะในปีต่อๆ ไปเป็นเท่าไร 
4.ธุรกิจใหเ้ช่าพื0นที�เก็บสินคา้ของบาคองโคส่วนที�ใชง้านกบัส่วนที�จะขยายมีสดัส่วนเท่าไร  
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 

แต่เดิม TTA มีธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนั
กระจายการลงทุนไปไน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ
โครงสร้างพื@นฐาน  รายไดก้ระจายไปใน 3 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละประมาณ 1/3   

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ  

กล่าวเสริมว่า ในดา้นส่วนแบ่งผลกาํไร นั@น ณ เวลานี@  เมอร์เมดมีส่วนแบ่งกาํไรใหก้บั TTA 
มากที�สุด ส่วนธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง น่าจะมีส่วนแบ่งผลกาํไร
ให้ TTA ดีขึ@นในปีนี@   บาคองโค ก็ให้ส่วนแบ่งกาํไรที�ดีเหมือนกนั  แต่ UMS ยงัไม่มีส่วน
แบ่งผลกาํไรให้กบั TTA 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 

สําหรับคาํถามข้อ 2 นั@น หากบริษัทฯ มีการซื@อเรือมือสองในเวลาที�เหมาะสม และมี 
การบริหารกองเรือดี มีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ�า ก็จะมีกาํไรที�ดี  
 

นายไกรลกัขณ์  
อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

กล่าวเสริมว่า TSS มีการวางแผนการบริหารกองเรือที�ดี  มีการบาํรุงรักษาเรืออย่าง
สมํ�าเสมอตามระยะเวลา ทาํให้ควบคุมค่าใชจ่้ายได ้ เมื�อค่าระวางเป็นขาขึ@น ทาํให้ TSS ได้
ประโยชน์จากการที�มีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ�า 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 
 

สาํหรับคาํถามขอ้ 3  ในปีที�ผ่านมา TTA ใส่เงินเพิ�มทุนไป Mermaid ทาํให ้Mermaid มีเงิน
ไปลงทุนเพิ�มตามสัดส่วนการถือหุน้ของ AOD ไดท้นัเวลา ซึ� งทาํให้ Mermaid ยงัคงเป็น 
ผูถื้อหุน้ใน AOD ได ้ซึ�งเรือขดุเจาะสามขาของ AOD ทั@งสามลาํไดส้ัญญาขุดเจาะระยะยาว 
จาก Saudi Aramco เพราะ Seadrill ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่อีกรายหนึ� งของ AOD ไม่สามารถ
หาเรือขุดเจาะในตลาดมารองรับความตอ้งการที�เพิ�มขึ@น  จึงตอ้งหันมาใช้เรือของ AOD 
และทาํให ้Mermaidไดป้ระโยชน์ไปดว้ย 
    

นายไกรลกัขณ์  
อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

กล่าวเสริมว่า สัญญาระหว่าง AOD กบั Saudi Aramco นั@นเป็นสัญญาระยะยาวซึ�งจะช่วย
ให ้Mermaid มีรายไดที้�แน่นอนในราคาที�ดีตลอดระยะเวลาสญํญา 

 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

สาํหรับคาํถามขอ้ 4 นั@น  พื@นที�ใหเ้ช่าเก็บสินคา้ของบาคองโคมีลูกคา้จบัจองแลว้ร้อยละ 90 
ถา้จะขยายตวัอีกก็ตอ้งสร้างคลงัสินคา้เพิ�ม  ส่วนปุ๋ย ณ เวลานี@  นอกจากขายในเวียดนาม
แลว้ก็มีส่งออกไปขายยงัต่างประเทศดว้ย 
 

นางสาวจิราภรณ์ ชีวะปรีชา 
ผูถื้อหุน้ 

การที�บริษทัฯ งดจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน แต่จะขอเพิ�มทุนและออก Warrant ตอบแทนผูถื้อ
หุ้น ในฐานะผูถื้อหุ้น มีความเห็นว่า ราคาใช้สิทธิ Warrant ชุดนี@ ที�ราคา 18.50 บาทนั@น 
แพงเกินไป โดยที� Warrant เก่าก็ยงัไม่หมดอายุ ทาํให้ผูถื้อหุ้นต้องเสียเงินมาจองซื@อหุ้น 
ตามสิทธิx และเสียโอกาสที�นาํเงินมาลงทุน 
อยากทราบว่าเมื�อไรที�บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดบ้า้ง  
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  
ประธานฯ 
   

เนื�องจากคาํถามดงักล่าวเกี�ยวเนื�องกบัวาระเพิ�มทุน จึงขออนุญาตไปตอบในวาระการเพิ�มทุน 
 

นายสมศกัดิx  ทรงธรรมกุล 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
   

อยากทราบว่าภายใน 12-24 เดือนขา้งหนา้ UMS มีโอกาสจะกลบัมาทาํกาํไรหรือไม่ อยา่งไร 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

UMS ประสบกบัปัญหาราคาถ่านหินในตลาดโลกตกตํ�า อีกทั@งโรงงานที�สมุทรสาครถกูปิด
ตวัลงเนื�องจากปัญหาด้านสิ�งแวดลอ้มจากโรงงานใกลเ้คียง คณะกรรมการมีความเห็น 
ที�จะฟื@ นฟูธุรกิจ UMS ให้กลบัมาเป็นบวกโดยมุ่งเน้นการบริหารจดัการดา้นการเงิน และ 
การผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกุมโดยการลดตน้ทุน  
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
 

TTA ถือหุน้ UMS เกือบร้อยละ 90 และในเวลานี@ ธุรกิจถ่านหินมีการแข่งขนัสูงมาก อีกทั@ง
โรงงานถูกปิดเนื�องจากปัญหาสิ�งแวดล้อม TTA จึงตั@งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ใน UMS และค่าเผื�อมูลค่าสินคา้ (ถ่านหิน) ที�ลดลง อีกทั@งไดม้องหาธุรกิจต่อเนื�องและ
สืบเนื�องเพื�อปรับเปลี�ยน UMS ให้แขง็แกร่งขึ@น 
 

นายสมศกัดิx  ทรงธรรมกุล 
ผูถื้อหุน้ 
 

เห็นด้วยกับการตั@งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน UMS และค่าเผื�อมูลค่าสินค้า  
(ถ่านหิน) ที�ลดลง  แปลว่าใน 2 ปีข้างหน้าจะไม่ได้เห็น UMS มีกาํไรอย่างมีนัยสําคัญ 
ใช่ไหม 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

TTA ได้ทาํการตั@งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน UMS เพื�อสะทอ้นมูลค่าที�แทจ้ริง 
 การที�โรงงาน UMS ถูกปิดเนื�องจากปัญหาสิ�งแวดลอ้ม ทาํให้ต้นทุนการดาํเนินงาน 
ของ UMS สูงขึ@น ในขณะที�ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง ทาํให้ราคาขายลดลง และ 
UMS ไดก้าํไรจากการขายลดลง 
 
ผูบ้ริหาร TTA และ UMS ไดร่้วมกนัหาแนวทางแกไ้ข โดยพยายามควบคุมตน้ทุนให้ลดลง
และมองโอกาสของการขายไปยงัต่างประเทศใหก้บั UMS 
 

นายชชัชยั คุณงาม  
ผูถื้อหุ้น 
 

สอบถามถึงพลงังานทดแทน Shale gas ว่ามีพฒันาการไปถึงไหนแลว้ และจะกระทบธุรกิจ 
Mermaid หรือไม่ อยา่งไร  
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  
ประธานฯ 
 
 

พฒันาการของ Shale Gas มีความคืบหน้ามาก โดยมีการพฒันาขึ@นมาใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอนุญาตให้ส่งขายไปยงัต่างประเทศไดบ้างส่วน  ซึ� งมีหลายประเทศ
ติดต่อขอซื@อ เช่น ประเทศญี�ปุ่นและประเทศอินเดีย แต่กว่าจะส่งออกได้คงใช้เวลาอย่าง
นอ้ย 2-3 ปีขึ@นไป   
  
พฒันการของ Shale Gas สะทอ้นไปในแนวคิดที�จะพฒันาธุรกิจของกลุ่มปิโตรเคมี เช่น 
บางบริษทัจะไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นแหล่งที�มี Shale Gas ซึ� ง
สามารถผลิตเป็นวตัถุดิบเพื�อจะทาํเป็นเมด็พลาสติก ในราคาที�เหมาะสม   
 
Shale Gas ไม่กระทบต่อ Mermaid เพราะเมื�อประชากรโลกเพิ�มมากขึ@น Shale Gas ก็จะ
เป็นตวัเลือกหนึ�งของพลงังาน แต่การขุดเจาะและสาํรวจนํ@ ามนัและก๊าซธรรมชาติก็ยงัคง
ดาํเนินการต่อไป 
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นายสุพจน ์เอื@อชยัเลิศกุล 
ผูถื้อหุ้น 

ไดเ้สนอแนะใหน้าํวาระที� 2 และ 3 มารวมเป็นวาระเดียวกนัโดยใชชื้�อว่า วาระการพิจารณา
รับทราบและอนุมติังบการเงิน นอกจากนั@นยงัเสนอแนะว่าหนังสือเชิญประชุมควรจะ
แทรกไฮไลต์จากรายงานประจาํปีเรื�องสรุปฐานะทางการเงิน และบริษทัฯ น่าจะอาํนวย
ความสะดวกในการส่งแฟกซ์มาให้ผูถื้อหุน้ 
 
จากนั@นไดส้อบถามว่า Mermaid ต่อยอดธุรกิจไปเกี�ยวขอ้งกบั Shale Gas ไดห้รือไม่ 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์
ประธานฯ 
 

รับทราบความคิดเห็น และจะใหแ้ผนกที�เกี�ยวขอ้งไปพิจารณาดาํเนินการ จากนั@นไดอ้ธิบาย
เพิ�มเติมวา่  Mermaid เป็นธุรกิจให้บริการในการรับจา้งขุดเจาะและสาํรวจ และดาํเนินการ
ให้บริการสนับสนุนบริษทัต่างๆ ที�ทาํงานด้าน offshore engineering and maintenance 
ต่างๆ ทางทะเล ในขณะที�การจะไปเป็นเจา้ของสัมปทานและขุดเจาะหาแหล่งพลงังานเอง
เป็นเรื�องที�ไกลตวั ใชเ้ทคโนโลยีชั@นสูงและเงินลงทุนมาก  ณ เวลานี@  Mermaid เป็นเพียง 
service provider อยู่ การจะกา้วไปเป็นผูรั้บเหมาดาํเนินการซ่อมแซมก่อสร้างยงัตอ้งใช้
เวลาในการเตรียมความพร้อม สาํหรับการต่อยอดธุรกิจเกี�ยวกบั Shale Gas นั@น  Mermaid 
ยงัไม่ไดท้าํเพราะ Shale Gas เป็นการสาํรวจขดุเจาะบนบกและอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ�งเป็นพื@นที�ห่างไกลเรามาก  
 

น.ส. เจนจิรา  
สมบติัเจริญวงศ ์
ผูถื้อหุ้น 
 

ในรอบปีบญัชี 2557  กาํไรสุทธิจะมาจาก Mermaid เป็นหลกัใช่หรือไม่  

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
 

ไม่สามารถบอกตวัเลขที�แน่นอนได ้แต่เชื�อมั�นว่าธุรกิจ Mermaid และธุรกิจขนส่งสินคา้
ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองจะดีขึ@นในปี 2557  กาํไรส่วนหนึ� งจะมาจากบาคองโค 
และ Petrolift ดว้ย  
 

นายศกัดิx ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุ้น 
 

เมื�อ Mermaid มีกาํไรจะส่งกลบัมาที�ประเทศไทยหรือไม่  

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
 

เมื�อ Mermaid จ่ายเงินปันผล TTA ซึ�งเป็นบริษทัแม่ก็จะไดร้ับเงินปันผลนั@น 

นายวสนัต ์พงษพ์ุทธมนต ์
ผูถื้อหุ้น 

ขอทราบว่า การเพิ�มทุนคราวที�แลว้ TTA นาํเงินเพิ�มทุนไปใชท้าํอะไร และการขออนุมติั
เพิ�มทุนในครั@ งนี@ จะนําเงินไปใช้ทาํอะไร  และขอทราบว่าใน 2 ปีมีการตั@งดอ้ยค่าไปแลว้ 
จาํนวน 9,172 ลา้นบาท  ในปีหนา้จะมีอีกไหม 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ  

การตั@งดอ้ยค่าเป็นการรับรู้ทางบญัชี มีผลต่อกาํไรขาดทุน แต่ไม่มีผลกระทบต่อเงินสด  
TTA ได้ตั@ งด้อยค่าไปเกือบหมดแล้ว ดังนั@ น ณ เวลานี@  และเท่าที�ทราบตอนนี@   
จีงไม่น่าจะมีรายการขนาดใหญ่แบบนี@ อีก   
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หลงัจากที�ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าที�ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน 

ของบริษทัฯ สําหรับรอบบญัชี 2556 สิ@นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 ตามที�บริษทัฯ ได้จดัส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพร้อมหนังสือ 
เชิญประชุม 

 
วาระที* 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีบัญชี

สิ5นสุดวันที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั5งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ประธานฯ  เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีบญัชีสิ@นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั@งรายงานของผูส้อบบญัชี   ซึ� งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้  ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ� งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
เนื�องจากผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเกี�ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปีบัญชีสิ@นสุด 

วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ไปแลว้ ในวาระที� 2 และได้มีการชี@ แจงตอบข้อซักถามแลว้ ไม่มีผูถ้ือหุ้นซักถามเพิ�มเติม 
ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพจิารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามที�เสนอ 

 
มติ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จ สาํหรับปีบญัชีสิ@นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั@งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี@  

 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

426,824,137 242,724 25,234,373 - 452,301,234 

99.9431% 0.0568% - - 100% 

 
หมายเหตุ ในวาระนี@ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 111 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 11,726,754 
หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 922 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั@งสิ@น 452,301,234 หุน้ 

 
วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาทเป็น 1,132,806,419

บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�ยังไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 641 หุ้น และพจิารณาและอนุมัติการแก้ไข

เพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื�องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมนาํเสนอรายละเอียดของวาระ 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมชี0แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ว่า คณะกรรมการขอเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั

ให้บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,807,060 บาท เป็นจาํนวน 1,132,806,419 บาทโดยการตดัหุน้ 
ที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 641 หุ้น ซึ�งไดจ้ดัสรรไวร้องรับการเสนอขายหลกัทรัพยที์�ออกใหม่ในปี 2556 และอนุมติั 
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การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามที�เสนอโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที�ดว้ยขอ้ความใหม่ดงันี0  

 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 
มติ ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติั การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,807,160 บาท 

เป็น 1,132,806,419 บาทโดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 641 หุ้นของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 
3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี@  
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
448,113,225 159,800 4,019,369 8,840 452,301,234 

99.074% 0.0353% 0.8886% 0.0019% 100% 

วาระที* 5 พจิารณาและอนุมัติการเพิ*มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทัฯ การออกหลักทรัพย์และการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุนใหม่ 
 
ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที�ประชุมทราบว่า เนื�องจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หน้าที�บริหาร ไดน้าํเสนอเกี�ยวกบัวตัถุประสงคใ์นการขอเพิ�มทุนให้ผูถื้อหุน้ทราบในตอนตน้ไปแลว้  ดงันั@น ในวาระนี@   
จึงขอให ้นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ชี@แจงขอ้มูลเกี�ยวกบัการ 
เพิ�มทุนของบริษทัฯ เพิ�มเติมต่อที�ประชุมเพื�อประกอบการพิจารณา 
 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานถึงการระดมทุน
โดยการเพิ�มทุนของบริษทัฯ เพื�อนาํเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพื�อเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัให้แข็งแกร่ง 
โดยจะมุ่งเนน้ในการซื@อเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองมือสองที�มีคุณภาพดี ตลอดจนการลงทุนอื�นๆ ที�บริษทัฯ พิจารณา
ว่าเหมาะสม (หากมี)  โดยจะได้คาํนึงถึงประโยชน์ที�บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุนและได้ขอให ้ 
นายรัฐชยั   ธีระธนาวฒัน์ ที�ปรึกษาทางการเงินบริษทั หลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
อธิบายขั@นตอนการจดัสรรหุ้นและการดาํเนินการปรับสิทธิ TTA-W3 รวมทั@งระยะเวลาในการดาํเนินการเพิ�มทุนและ 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,132,806,419 บาท (หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัสี�
ร้อยสิบเกา้บาท) 

แบ่งเป็น 1,132,806,419 หุน้ (หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัสี�
ร้อยสิบเกา้หุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,132,806,419 หุน้ (หนึ�งพนัหนึ�งร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัสี�

ร้อยสิบเกา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี  -      
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จดัสรรหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ ซ่ึงนายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ ไดอ้ธิบายขั้นตอนการจดัสรรหุ้น และการปรับสิทธิ TTA-W3  
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ   

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอทราบวา่การเพ่ิมทุนคราวท่ีแลว้ บริษทัฯ นาํเงินเพ่ิมทุนไปใชท้าํอะไร และการขออนุมติั
เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะนาํเงินไปใชท้าํอะไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

การเพ่ิมทุนคร้ังก่อน  TTA นาํเงินไปลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุนของ Mermaid เป็นส่วนใหญ่  
การเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะนําไปใช้เพ่ือซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองมือสองเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีราคาเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองมือสอง ยงัไม่แพงมาก ในขณะท่ี
อตัราค่าระวางเรือมีสัญญาณฟ้ืนตวั 
 

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ 
ผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ น่าท่ีจะปรับการจอง Warrant ใหก้บัผูถื้อหุน้รายยอ่ยแบบ small lot 
first เพ่ือเป็นการสร้างความผกูพนัและตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 

นายเทพชล โกศล 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

การเสนอขายหุน้คร้ังน้ีป็นการเสนอขายแบบ Right Offering ซ่ึงใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วน หากทาํการจดัสรรโดยมี small lot first อาจไม่ไดรั้บขอ้ยกเวน้ในเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
เร่ืองการทาํ filing ซ่ึงหมายถึง อาจตอ้งยืน่ filing ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ก่อนเสนอขายหุน้  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของการประชุมวาระท่ี 5 ใหท่ี้
ประชุมพิจารณา 

 
 ผูด้าํเนินการประชุมแจง้วา่ คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ไดพิ้จารณาถึงการระดมทุนโดย
การเพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ือนาํเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัให้แข็งแกร่ง และโดยได้
คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีบริษทัฯ และผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุน  รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 จึงมีมติท่ีจะ
นาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการเพ่ิมทุน การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้ง การออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนการขออนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้    
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม  ประธานฯ จึงขอใหน้ายเทพชล โกศล ที�ปรึกษากฎหมายชี0แจงขั0นตอนการลงคะแนน
วาระที� 5 ให้ที�ประชุมรับทราบ 

 
นายเทพชล โกศล ที�ปรึกษากฎหมายไดแ้จ้งต่อที�ประชุมว่าในวาระนี@  จะต้องไดร้ับคะแนนเสียงอนุมติัจากที�

ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้น 
ทุกท่านทั@งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนใน
วาระที� 5 นี@ ทุกใบ ไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม  

 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้  
 
ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และทาํเครื� องหมายให้ชัดเจนว่า 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และส่งบตัรนั@นใหแ้ก่เจา้หนา้ที� จากนั@น จึงขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั
การเพิ�มทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนตลอดจนอนุมติั
มอบหมายอาํนาจที�เกี�ยวขอ้ง  โดยวาระนี@ ตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการเพิ�มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ  

การออกหลกัทรัพยแ์ละการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ตลอดจนอนุมติัมอบหมายอาํนาจที�เกี�ยวขอ้ง ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี0  
 

(ก)  ให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 411,299,416 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  
ของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงันี@  

 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,544,105,835 บาท (หนึ�งพนัหา้ร้อยสี�สิบสี�ลา้นหนึ�งแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบห้า

บาท) 
แบ่งออกเป็น 1,544,105,835  หุ้น (หนึ�งพนัหา้ร้อยสี�สิบสี�ลา้นหนึ�งแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบห้า

หุ้น) 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 

                 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุ้นสามญั 1,544,105,835   หุน้ (หนึ�งพนัหา้ร้อยสี�สิบสี�ลา้นหนึ�งแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบห้า

หุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ -  หุน้ (-)" 

 
(ข) ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปนี@  

• หุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกับ 

• ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกัด (มหาชน) ครั@ งที� 4 
(“TTA-W4” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ") จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 
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โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้น

สามญัใหม่ ควบคู่กับ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ทั@งนี@ รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และ
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าว ปรากฎตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) (สิ�งที�ส่งมาด้วย 3)  
ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซื@อ
หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที�มีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั@นทิ@ง และผูถื้อหุ้นเดิมที�ใชสิ้ทธิจองซื@อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซื@อใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ทั@งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสดัส่วน รายละเอียดเบื@องต้นของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฎตาม 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
 

 (ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ (ข) นั@น ใหจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปนี@  
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ*มทุน 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขาย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้น
สามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 14 บาท เศษของหุ้นใหปั้ดทิ@ง 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนไม่เกิน 99,370,196 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิ 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื@อหุน้สามญัของบริษทัฯ ครั@งที� 4 (TTA-W4) 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ครั@งที� 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนในครั@ งนี@  
 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั@น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซื@อหุ้นสามญัเพิ�ม
ทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนที�กาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั@งนี@  สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 
50 ของจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายนั@นถืออยู่ โดยผูถื้อหุ้นเดิมที�จองซื@อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นที�จองซื@อ
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื�อมีหุ้นที�เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที�ได้จองซื@อตามสิทธิครบถ้วนทั@งหมดแลว้เท่านั@น  
ทั@งนี@  หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซื@อหุน้สามญัเพิ�มทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปนี@  

 
กรณีที�มีหุน้เหลือมากกว่าหุน้ที�จองซื@อเกินกวา่สิทธิ 
บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นที�แสดงความจาํนงในการจองซื@อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซื@อหุ้น

ดงักล่าวทั@งหมดทุกรายตามจาํนวนที�แสดงความจาํนงขอจองซื@อเกินกวา่สิทธิ 
 

กรณีที�มีหุน้เหลือนอ้ยกว่าหุน้ที�จองซื@อเกินกว่าสิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุ้นที�จองซื@อหุน้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุ้นที�จอง

ซื@อเกินกว่าสิทธิรายนั@นๆ (ในกรณีที�มีเศษของหุน้จากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั@นทิ@ง) ทั@งนี@  จาํนวนหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซื@อและชาํระค่าจองซื@อแลว้ 

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผูที้�จองซื@อเกินกว่าสิทธิ 
แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูที้�จองซื@อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั@น (ในกรณีที�มี
เศษของหุ้นจากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั@นทิ@ง)โดยจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อ
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หุน้แต่ละรายจองซื@อและชาํระค่าจองซื@อแลว้ ทั@งนี@  ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูที้�จองซื@อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้ 
(ข) นี@ จนกระทั�งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
 

การจดัสรรหุน้ที�จองซื@อเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ที�จองซื@อหุน้เกิน
กว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะที�เพิ�มขึ@นจนถึงหรือขา้มผ่านจุดที�ตอ้งทาํคาํเสนอซื@อหลกัทรัพย ์(Tender 
Offer) ตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื�อครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคน
ต่างดา้วตามที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซึ� งปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 
ของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายทั@งหมดของบริษทัฯ 

ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมข้างตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนที�เหลืออยู่ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกัด”) ตามนิยามที�
กาํหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทจ. 28/2551 เรื�องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที�
ออกใหม่ (ตามที�ไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติม) (“ประกาศทจ. 28/2551”) ทั@งนี@  บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกนัของ
บริษทัฯ 

ราคาเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดันี@ จะไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคา
ตลาดตามหลกัเกณฑ์ที�ก ําหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ที� สจ. 39/2551 เรื�อง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพื�อการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ที�ออกใหม่ในราคาตํ�า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั
นี@ จะไม่ตํ�ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุนเพื*อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (TTA-W4) 

• จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวนไม่เกิน  99,370,196 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิสาํหรับการซื@อหุ้นสามญั 
(อตัราส่วน 10:3:1) ในกรณีที�มีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั@นทิ@ง ผูถ้ือหุน้เดิมที�ใชสิ้ทธิ
จองซื@อหุน้สามญัเพิ�มทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซื@อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั@งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสดัส่วน 

 
(ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจ

ดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวข้องและจาํเป็นต่อการเพิ�มทุน และการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์นครั@ งนี@  โดยอาํนาจดังกล่าว
รวมถึง 
 

• กาํหนดรายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ที�ไม่ใช่บุคคลที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที�ก ําหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที�สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั
จะไม่ตํ�ากว่าราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วน 
 

• กาํหนดหรือเปลี�ยนแปลงรายละเอียดและเงื�อนไขที�จาํเป็นและ/หรือเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขาย และ/
หรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่เพียง หลกัเกณฑ์
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การจดัสรรหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซื@อและชําระเงิน รวมถึง
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และหลกัเกณฑที์�เกี�ยวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
 

• กาํหนดชื�อบุคคลในวงจาํกดัที�มีสิทธิจองซื@อหุน้สามญัเพิ�มทุนที�เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 

• เปลี�ยนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตลอดจนดาํเนินการใดๆ  
ที�จาํเป็นและเกี�ยวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทั@ งนี@ ภายใต้ขอบเขตที�ได้รับอนุมัติ  
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ 
 

• ดาํเนินการใดๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามที�เห็นสมควร เพื�อให้การออกและเสนอขายและ/หรือจดัสรร
หลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง การเจรจา การจดัทาํ ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพิ�มเติมคาํ
ขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที�จาํเป็นหรือเกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํหุ้น
สามญัเพิ�มทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนซื@อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

• มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปนี@  
o เจรจา หรือเขา้ทาํสญัญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปลี�ยนแปลงเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง และ พิจารณาเลือก

ตวัแทนรับจองซื@อหุน้ และ/หรือ ที�ปรึกษา หรือตวัแทน ที�จาํเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้  
แก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ และแก่บุคคลในวงจาํกดั 

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนงัสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งต่อ การจดัสรร
หลกัทรัพยข์า้งตน้ต่อผูถ้ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ และต่อบุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบียนซื@อ
ขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ�มทุนต่อ 
กระทรวงพาณิชย ์และติดต่อสื�อสารกบัเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง 

 ผลการลงคะแนนเป็นดงันี@  
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร บตัรเสีย รวม 
410,485,376 21,895,036 3,982,193 15,900,055 41,174 452,303,834 
90.7543% 4.8407% 0.8804% 3.5153% 0.0091% 100% 

 
หมายเหตุ ในวาระนี@ มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 3 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม  2,600 หุน้ รวม
เป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจาํนวน 925 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั@งสิ@น 452,303,834 หุน้ 

 
วาระที* 6 พจิารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับรอบปีบัญชีสิ5นสุดวันที* 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 6 นี@    
 
นายยทุธชยั วธีิกล  ที�ปรึกษากฎหมายแจง้ต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 กาํหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํ
มิได ้ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  
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บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้
แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริง ทั0งนี0 ขึ0นกบัแผนการลงทุน และปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั0 งคราว เพื�อให้เป็นไปตาม
แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เ งินลงทุน และปัจจัยด้านอื�นๆ ที� เห็นสมควร  
ทั0งนี0การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมที�ปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

 
เนื�องจากในรอบปีบญัชีสิ@นสุดวันที�  30 กันยายน พ.ศ. 2556 นี@  บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจําปี เท่ากับ 

4,868,686,654 บาท (สี�พนัแปดร้อยหกสิบแปดลา้นหกแสนแปดหมื�นหกพนัหกร้อยห้าสิบสี�บาท)  คณะกรรมการพิจารณา
แลว้เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�ออนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เนื�องจากมีผลประกอบการขาดทุน 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

 
มติ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุดวนัที� 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี0  

 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

444,331,601 2,578,660 5,293,633 99,940 452,303,834 
99.4007% 0.5768% - 0.0223% 100% 

 
วาระที* 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั5งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชีสิ5นสุด ณ วันที* 30 กันยายน 2557 และ

กาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 7 

 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชี รวมทั0งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพื�ออนุมติัรายนามของผูส้อบบญัชีดงันี0  

 
1. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 
2.  นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 
3. นายเจริญ ผูส้มัฤทธิJ เลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4068 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 

 
จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหนึ� งมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีสิ0นสุด 30 กนัยายน 2557 และขออนุมติั
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 4,650,000 บาท (สี�ลา้นหกแสนห้าหมื�นบาท)  เนื�องจากจาํนวนบริษทัย่อยที�เพิ�มขึ0นและ 
การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่มาใช ้

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอื�นใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีที�ผา่นมา เป็นเงิน 5.35 

ลา้นบาท (รอบปีบญัชี 2555 : 7.82 ลา้นบาท) ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ย เพื�อใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขของ 
บตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยื�นชาํระภาษีและให้คาํปรึกษาทางดา้นภาษ ี

 
อนึ�ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั0งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั0งในประเทศและ

ต่างประเทศของบริษทัฯ จาํนวน 36 บริษทั ประจาํรอบปีบญัชี 2557 ดว้ย      
 
ทั0งนี0  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั0นไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุ้น 
 

ขอถามวา่ ค่าสอบบญัชีเพิ�มขึ@นจากปีก่อนเพราะเหตุใด  
 

นายนายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 

ค่าสอบบัญชีที�เพิ�มขึ@ นเกิดจากสาเหตุที� มีบริษัทย่อยเพิ�มขึ@ นและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ฉบบัที� 21 เรื�องผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและฉบบัที� 12 เรื�องภาษีเงินได ้มาใช ้ ทั@งนี@  ในยอดค่า
สอบบญัชี 4,650,000 บาท (สี�ลา้นหกแสนห้าหมื�นบาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชี 
3,700,000 บาท (สามลา้นเจด็แสนบาท)  และค่าสอบบญัชีในส่วนที�นาํมาตรฐานบญัชี
ฉบบัที� 21 และ 12 มาใช ้ซึ� งจะเก็บเพียงปีนี@ครั@ งเดียว จาํนวน 950,000 บาท (เกา้แสนห้า
หมื�นบาท) 
 

นายศกัดิx ชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุ้น 

ขอทราบวา่ ค่าสอบบญัชีจาํนวน 4,650,000 บาท (สี�ลา้นหกแสนหา้หมื�นบาท) เป็นของ
รอบปีบญัชีสิ@นสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 หรือสิ@นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพราะ
บริษทัฯ จะเปลี�ยนรอบบญัชีใหม่เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 

นายนายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 

ค่าสอบบญัชีจาํนวน 4,650,000 บาท (สี�ลา้นหกแสนหา้หมื�นบาท) เป็นของรอบปีบญัชี
สิ@นสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2557  สําหรับค่าสอบบญัชีในรอบปีบญัชีใหม่ จะเริ�มรอบ
บญัชีแรก จาก 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ� งคณะกรรมการตรวจสอบจะ
นาํเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีหนา้ 
   

นายสมบรูณ์ เอื@อมอารีวงศ ์ 
ผูถื้อหุ้น 

ขอฝากให้คณะกรรมการบริษทัฯ (โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
ดูแลเรื�องค่าสอบบญัชี สําหรับรอบ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ให้เป็น
สดัส่วนที�เหมาะสมดว้ย 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั@งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีตามที�เสนอ วาระนี@

จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั@งนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 

นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 นายเจริญ ผูสั้มฤทธิx เลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4068 และ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิ@นสุด  
30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ� งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีสิ@นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นเงินจาํนวน
ทั@งสิ@น 4,650,000 บาท (สี�ลา้นหกแสนหา้หมื�นบาท) โดยเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี@  

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
425,838,373 1,113,480 25,245,707 106,274 452,303,834 
99.7143% 0.2607% - 0.0248% 100% 

 
วาระที* 8 พจิารณาและอนุมัติการเลอืกตั5งกรรมการ 

 
ประธานฯ  ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี�ยวกบัวาระนี@  
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่วาระนี@ เป็นวาระเกี�ยวกบัการเลือกตั@งกรรมการแทนกรรมการที�จะ 

ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถ้ึง 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั0ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั0น อาจจะ
ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

 
ในปีนี@ กรรมการที�มีรายชื�อดงัต่อไปนี@ จะต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ครั@ งที� 1/2557 นี@   
(1) ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
(2) นายสนัติ บางออ้ 
(3) นายอีฟ บาบิว 
 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั นายสันติ บางออ้ และนายอีฟ บาบิว เป็นกรรมการที�ครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตามวาระ  ทั@งนี@  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่ประสงคที์�จะได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั@งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ�ง   ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ ในวนันี@  ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่สามารถมาประชุมผูถื้อหุน้
ได ้เนื�องจากคุณแม่เพิ�งถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริษทัฯ ขอแสดงความเสียใจดว้ย 
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอชื�อนายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั@งเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั และเสนอชื�อ นายสันติ บางออ้ นายอีฟ บาบิว ต่อที�ประชุม 
ผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั@งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ� ง โดยผูท้ี�ไดรั้บเลือกตั0งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการ
นบัตั0งแต่วนัที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั0งที� 1/ 2557  

 
ทั0งนี0  คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นว่า บุคคลทั0ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ  

มีภาวะผูน้ํา และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพื0นฐานและความเชี�ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ที�ประชุมผูถื้อหุ้น
สมควรพิจารณาเลือกตั0งบุคคลตามที�เสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 
 รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 

  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม   
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมชี@แจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง 
 
ผูด้ ําเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี@  ขอให้ผู ้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั@ งกรรมการ 

เป็นรายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนดว้ยว่า  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ และส่งบตัรลงคะแนนทั@ งใบโดยไม่ต้องฉีกบตัร  
ใหแ้กเ้จา้หนา้ที�เพื�อนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี@ จากผูถื้อหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

 
มติ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั@งบุคคลดงัต่อไปนี@ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  
(1) นายสันติ บางออ้ ได้รับแต่งตั@งให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง  

ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 402,158,451  เสียง      
(2) นายอีฟ บาบิว ได้รับแต่งตั0 งให้กลับเข้าดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ� ง 

402,324,161 เสียง 
(3) นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ไดร้ับเลือกตั@งเป็นกรรมการเแทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตักรรมการที�พน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 402,352,871  เสียง 
 
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงันี0  

 
8.1 นายสนัติ บางออ้ ไดร้ับเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี@  
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

402,158,451 403,600 25,899,708 23,735,801 106,274 452,303,834 
88.9133% 0.0892% 5.7261% 5.2477% 0.0234% 100% 
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8.2 นายอีฟ บาบิว ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี@  
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

402,324,161 212,003 25,897,608 23,735,801 134,261 452,303,834 
88.9499% 0.0468% 5.7257% 5.2477% 0.0296% 100% 

 

8.3 นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บเลือกตั0งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทน ม.ล.จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการ
ที�ครบตาํแหน่งตามวาระ  ดว้ยคะแนนเสียงดงันี@  

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

402,352,871 208,380 25,899,708 23,735,801 107,074 452,303,834 
88.9563% 0.0460% 5.7261% 5.2477% 0.0236% 100% 

 
 หลงัจากผูด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียงแลว้  นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดลุ้กขึ@นแสดงตนต่อ 
ผูถื้อหุ้นตามที�ผูถื้อหุน้ร้องขอ ประธานฯ กล่าวเสริมว่านายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถ และอาศยั
อยูป่ระเทศไทยมานาน และมีภรรยาเป็นคนไทยดว้ย   ดงันั@น  นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง จะสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที�
ใหก้บับริษทัฯ ได ้ 
 
วาระที* 9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 9 นี@    
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที�ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน 

พ.ศ. 2557 จะยงัคงอตัราเดิมไม่เปลี�ยนแปลง ทั@งนี@  ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยซึ� งได้อนุมัติไว้ในที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้น ครั@ งที�  1/2555 เมื�อวันที�  31 มกราคม พ.ศ. 2555  
โดยมีรายละเอียดดงันี@  

 
ก) กรรมการที�มิใช่เป็นกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการ

ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการที�มิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั@งเพิ�มเติมเขา้มา
ใหม่ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท 

 
กรรมการที�มิใช่เป็นผูบ้ริหารจะได้รับเบี@ยประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อครั@ ง ประธานกรรมการจะได ้

รับเบี@ยประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อครั@ ง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการที�มิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอื�นๆ) 
 
ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบี@ ยประชุม 48,000 บาทต่อครั@ ง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการ

ตรวจสอบคนอื�นๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอื�นๆ จะไดรั้บเบี@ยประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 40,000 บาทต่อครั@ ง 
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ค) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี@ยประชุม 36,000 บาทต่อครั@ ง ซึ� งเท่ากบั 1.20 
เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอื�นๆ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอื�นๆ จะได้รับ 
เบี@ยประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อครั@ ง 

 

ง) ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงและประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบี@ยประชุม 18,000 
บาทต่อครั@ ง ซึ� งเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเสี�ยงและกรรมการกํากบัดูแลกิจการคนอื�นๆ กรรมการบริหาร 
ความเสี�ยงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอื�นๆ จะไดรั้บเบี@ยประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อครั@ ง 

 

จ) กรรมการที�เป็นชาวต่างชาติจะไดรั้บเบี@ยเดินทางเมื�อเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพื�อเขา้ร่วมประชุมคณะ 
กรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงันี@  

- จากเอเชียมายงัประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั 
- จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวปีอื�นๆ มายงัประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั 

 

ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพิ�มเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพื�อวางแนวทางในการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถ้ือหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เมื�ออตัรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร  
จะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนที�เกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 
 

กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ@นจริง  
ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลคา่หุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 

ประธานฯ จึงสรุปว่าที�ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย สําหรับ 
ปีปฎิทิน พ.ศ. 2557 ซึ� งยงัคงอตัราเดิมไม่เปลี�ยนแปลง ทั@งนี@ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยซึ� งที�ประชุมผูถ้ือหุ้นได้อนุมติัไวเ้มื�อวนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามที�บริษทัฯ  
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมและตามที�ผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวไวแ้ลว้  
 

วาระที* 10 พจิารณาและอนุมัติการเปลี�ยนรอบปีบัญชีและการแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 38 ของบริษทัฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 10 นี@    
 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที�ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 กาํหนดให้รอบปีบญัชีของบริษทัเริ�มตน้
ในวนัที� 1 ตุลาคม และสิ@นสุดลงในวนัที� 30 กนัยายนของทุกปี ทั@งนี@  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัปีปฏิทิน คณะกรรมการจึงมีมติ 
ขอนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื�อเปลี�ยนรอบบญัชีเป็นวนัที� 1 มกราคม และสิ@นสุดลงในวนัที� 31 ธนัวาคมของทุกปี และเสนอให้ที�
ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 38 ของบริษทัฯ  เนื�องจากมีการเปลี�ยนรอบปีบญัชี ดงันั0น ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 38 จะเป็นดงันี0   
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“ขอ้ 38: รอบปีบญัชีของบริษทั เริ�มตน้ในวนัที� 1 มกราคม และสิ0นสุดลงในวนัที� 31 ธนัวาคม ของทุกปี” 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถาม 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุ้น 

สอบถามว่า เหตุใดตอ้งเปลี�ยนรอบบญัชี เนื�องจากเห็นว่ารอบบญัชีเดิมมีความสะดวกและ
เหมาะสมดีอยูแ่ลว้ 
  

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การเปลี�ยนแปลงรอบบญัชี เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัปีปฏิทินและเพื�อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเทียบงบ
การเงินกับบริษทัอื�นที�เทียบเคียงได้ชัดเจนขึ@น นอกจากนี@  บริษัทฯ พบว่า ในการเปลี�ยน
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการบางแห่ง จะเริ� มต้นที�รอบปีปฏิทิน การที�บริษัทฯ  
มีรอบปีบัญชีไม่ตรงตามปีปฏิทินก่อให้เกิดความยุ่งยาก และค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมใน 
การทาํรายงานทางการเงินหลายๆ อยา่ง ดงันั@น เพื�อความเป็นสากล จึงขอใหผู้ถ้ือหุ้นพิจารณา
อนุมติัการเปลี�ยนรอบบญัชีเป็น เริ�มตน้ในวนัที� 1 มกราคม และสิ0นสุดลงในวนัที� 31 ธนัวาคม 
ของทุกปี 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 

มติ ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี�ยนรอบบัญชีและการแก้ไขข้อบังคับข้อ 38  
ของบริษทัฯ ตามที�เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั0งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงันี@  

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
447,727,218 259,813 4,075,779 241,024 452,303,834 
98.9881% 0.0574% 0.9011% 0.0532% 100% 

 

วาระที* 11 รับทราบแผนการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ5งส์ จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย 
 

 ประธานฯ กล่าวว่า เนื�องจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ@งส์ จาํกัด (“PMTA”) เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู ้ถือหุ้นทราบในตอนต้นของการประชุมไปแล้ว ดังนั@น จึงขอให้ นายไกรลักขณ์  
อศัวฉตัรโรจน ์ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน และที�ปรึกษาทางการเงินเป็นผูชี้@ แจงเกี�ยวกบัขั@นตอน
และกาํหนดการต่างๆ ที�สาํคญั  
 

นายไกรลักขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ชี@ แจงต่อผูถื้อหุ้นว่า  
การนาํ  PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อตอ้งการสร้างรากฐานบาคองโค (ผ่าน PMTA)  
ให้มีการเติบโต และเพื�อสะทอ้นมูลค่าที�แทจ้ริงของบาคองโค อีกทั@งยงัเป็นการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ TTA ในการจองซื@อหุ้น 
PMTA ก่อน โดยการให ้pre-emtive right 

 

หลงัจากนั@น  นายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ได้เชิญ  
นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ ที�ปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)  กล่าวเกี�ยวกบั ภาพรวมของ
แผนการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขั0นตอนต่างๆ ที�สาํคญั 
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นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ รายงานสรุปตวัเลขหุน้ของ PMTA ที�จะนาํเสนอขาย ซึ�งประกอบดว้ย หุ้นสามญัเพิ�มทุน
ของ PMTA ที�ออกใหม่จาํนวน 8,100,000 หุ้น (แปดล้านหนึ� งแสนหุ้น) และหุ้นของ TTA ที�ถือใน PMTA จาํนวน 
27,320,000 หุ้น (ยี�สิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื�นหุน้) รวมเป็นหุน้สามญัของ PMTA ที�จะนาํเสนอขายทั@งสิ@น 35,420,000 
หุ้น (สามสิบห้าลา้นสี�แสนสองหมื�นหุ้น) และรายละเอียดของการเสนอขายเป็นไปตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 ในหนังสือเชิญ
ประชุมที�บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้   
 

ประธานแจง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ วาระนี@ เพื�อการรับทราบ   ดงันั@น บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหที้�ประชุมซกัถาม   
แต่ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งอนุมติัรายการนี@  

 
นายสมบรูณ์ เอื@อมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุ้น 
 

PMTA เป็น entity ใหม่ เพื�อถือบาคองโค ใช่ไหม มีเหตุผลอื�นหรือไม่ในการจดัตั@ง PMTA 
และมีแผนในการให ้ PMTA ถือธุรกิจอื�นใดอีกหรือไม่  จะเป็นการตั@งหน่วยธุรกิจซํ@าซอ้นกบั 
TTA ที�เป็น investment holding อยูแ่ลว้หรือไม่ 
TTA ไดมี้การกาํหนด Positioning หรือ Segment ของ PMTA ไวอ้ย่างไร เพราะในความคิดเห็น
ของตน คิดว่า TTA สามารถวาง variation ของบาคองโคให้มากขึ@น ซึ�งมนัก็จะสะทอ้นมูลค่า 
มาที� TTA และผูถื้อหุน้ TTAไดห้มือนกนั โดยไม่ตอ้งไปจดัตั@ง PMTA ขึ@นมา ซึ�งในดา้น 
downside คือ จะมีค่าใชจ่้ายมากขึ@น เช่น ค่าสอบบญัชี  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การจดัตั@ง PMTA เป็น holding company ขึ@นมาเพื�อถือหุ้นในบาคองโค เพื�อที�จะสามารถ 
นาํมาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้  และจะทาํให้บาคองโคเติบโตต่อไป
ได้โดยมีช่องทางในการระดมทุนโดยที�ไม่ต้องอาศยัเงินลงทุนจาก TTA เพียงอย่างเดียว   
ณ เวลานี@  PMTA มีทุนชาํระแลว้ ซึ� งลงทุนโดย TTA ทั@งหมด เป็นเงิน 931 ลา้นบาท  และปีที�
ผา่นมา บาคองโคมีกาํไรสุทธิประมาณ 250 ลา้นบาท 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

PMTA จะไม่ไดล้งทนุเฉพาะในบาคองโค ในอนาคต อาจจะมีการไปลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง
กบัธุรกิจของบาคองโค  แต่จะไม่มาซํ@าซอ้นกบั TTA 
    

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ถา้ไม่นาํบาคองโค (ผา่น PMTA) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ 
ยงัอยูภ่ายใต ้TTA  นกัลงทุนทั�วไปก็จะไม่รู้จกับาคองโค และถา้บาคองโคไปคา้ขายกบัตลาด
ต่างประเทศก็อาจไม่มีคนรู้จกั  แต่ถา้นาํมาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนกัลงทุน 
จะไดรู้้จกัแลว้ ยงัสามารถนาํเงินจากการระดมทนุมาขยายกิจการได ้ ซึ� งอาจต่อยอดไปถึง 
การลงทุนในธุรกิจอื�นๆ ในเวียดนามไดอี้ก  
การ unlock value ของบาคองโคนี@  ยงัเพื�อผูถื้อหุน้ TTA ดว้ยที�จะไดป้ระโยชน์จากการมีสิทธิได้
จองหุน้ PMTA ก่อน 
 

นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร 
ผูถื้อหุ้น 
 

เพราะเหตุใดจึงนาํ PMTA มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย และเหตุใดจึงไม่จดทะเบียน 
ที�ประเทศเวียดนาม เพราะถ้าขายหุ้นที�เวียดนามและได้ราคาสูง ผลก็จะสะทอ้นมาที� TTA  
ไดเ้หมือนกัน  และเหตุใดจึงไม่ใชชื้�อเดียวกนักบับาคองโคที�เวียดนาม เพราะนกัลงทุนอาจไม่
ทราบว่า บาคองโค มีบริษทัแม่อยูที่�ประเทศไทย และเป็นชื�อ PMTA  หากนกัลงทุนที�เวียดนาม
อยากซื@อหุน้บาคองโค ก็อาจจะไม่รู้วา่ตอ้งซื@อ PMTA ที�ประเทศไทย 
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นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเนื�องจากตลาดทุนไทยมี
เส ถีย รภ าพ กว่ าตลาด เวีย ด นาม อีก ทั@ ง ปร ะเ ทศ ไทยย ัง เ ป็ นประเทศ ที� นัก ลง ทุน ใ ห ้
ความเชื�อมั�นมากกว่า   นอกจากนี@  PMTA ถือหุ้นบาคองโคร้อยละ 100  การรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายจากบาคองโคจะลงมาสู่ PMTA เกือบร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั   
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
  

อีก 2-3 ปีขา้งหนา้เมื�อประเทศไทยเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (“ AEC”)   นกัลงทุนสามารถ
ที�จะทาํการซื@อขายหุน้จากประเทศใดก็ไดใ้นกลุ่มประเทศอาเซียน 

นายณรงคศ์กัดิx  เมฆมาสิน 
ผูถื้อหุ้น 
 

บาคองโคอยู่ในเวียดนาม คนจะรู้จกัดี แต่ถา้มาซื@อขายหุ้นที�ประเทศไทย คนไทยไม่มีใครรู้จกั 
การเติบโตของบาคองโคในเวียดนาม คนเวยีดนามก็จะรู้จกัมากกว่าคนไทยเหมือนกนั ดงันั@น 
การสร้างมูลค่าเพิ�มในประเทศเวยีดนามของบาคองโคน่าจะดีกว่าที�จะทาํในประเทศไทย 
 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การเปิดเผยข้อมูลเกี� ยวกับ PMTA และบาคองโค มีอยู่อย่างละเอียดในเอกสารยื�น 
คาํขอจดทะเบียนรับหลกัทรัพย ์ ดงันั@น นกัลงทุนจะทราบว่า PMTA คือ บาคองโค 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
 

ประเทศเวียดนามมีสกุล เ งินด อง ซึ� ง มีความผันผ วน ดังนั@ น  การจดทะเ บียน PMTA  
ที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะดีกวา่   

นายนรา ศรีเพชร 
 

ที�กล่าววา่ เงินลงทุนโดย TTA จาํนวน 931 ลา้นใน PMTA เป็นสกุลเงินใด  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เงินลงทุนโดย TTA จาํนวน 931 ลา้นใน PMTA เป็นสกุลเงินบาท  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ของผูถื้อหุน้เกี�ยวกบัแผนการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   และสรุปว่าที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบแผนการนํา PMTA เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
วาระที* 12 พจิารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีวาระอื�นใดเสนอเพื�อพิจารณาอนุมติั 
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 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�มาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นที�เป็นประโยชนแ์ก่บริษทัฯ และกล่าวปิด
ประชุมเวลา 17.21 น. 

 

 
-ตราประทับบริษัทฯ- 

 

 

ลงชื�อ -ลายเซ็น- ประธานที�ประชุม 
 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ)์ 

ประธานกรรมการ 
 

 
 
ลงชื�อ -ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ลงชื�อ -ลายเซ็น- 

(น.ส. มณัฑนี สุรกาญจน์กุล) 
เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
 




