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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2557 
 

เวลาและสถานที่: 
 ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียล 
ควนีส์พาร์ค เลขท่ี 199 ถนนสุขมุวทิ 22 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:   

 
กรรมการที่ลาประชุม: 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริหาร/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
4. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ประธาน

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการตรวจสอบ 

1. ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการบริหาร 
2. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 
3. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
4. นายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการ 

1. นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
2. นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์ 
3. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 
4. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโ์ปร์ พีทีอี แอลทีดี 
5. นายคทารัฐ สุดแสวง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั 

(มหาชน) 
6. นายกฤษฎา หลีอาภรณ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 



 

- 15 - 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ : 

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

  
กิจการเบ้ืองตน้  
  
 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหน้ายยทุธชยั วธีิกล  
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั เป็นผูช่้วยประธานฯ ในการดาํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บ 
มอบหมายจากประธานฯ  
 

นายยุทธชัย วิธีกล (ผูด้าํเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ  
คณะผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงิน จากนั้น ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองจาํนวน 397 ราย นับจาํนวนหุ้นได  ้256,970,054 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 356 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้
177,429,990 หุ้น รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 753 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 434,400,044 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.72 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  
มีจาํนวนทั้งส้ิน 993,596,491หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

คร้ังท่ี 1/2557 โดยได้มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จาํกัด  
เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง 

 
นายเทพชล โกศล ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนในการประชุม 

ผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
 
1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมโดยจะมีการนาํเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณา 
ผูถื้อหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

 

1. นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
2. นายยทุธชยั วธีีกล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 
3. นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์ ท่ีปรึกษาการเงินจาก บริษทั หลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 
4. นายณทัธร กิจสาํเร็จ ท่ีปรึกษาการเงินจาก บริษทั หลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)  

จาํกดั (มหาชน)  
5. นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ ท่ีปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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2. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น 
ของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 

 
3. คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
   
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 5 เร่ืองการเพ่ิมทุน และวาระท่ี 8 เร่ืองการเลือกตั้ง

กรรมการ หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยและ 
งดออกเสียง และยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบัตรลงคะแนน เพ่ือนํามานับคะแนน ผู ้ถือหุ้นจะลงลายมือช่ือ 
ในบตัรลงคะแนนหรือไม่กไ็ด ้ 

 
สาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงจะถือวา่ 

เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
 
5. สาํหรับในวาระท่ี 5 เร่ืองเพ่ิมทุน และวาระท่ี 8 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั้งท่ีเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไป 
นับคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
ทั้งน้ีจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติ 

 
6.      ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ีผูถื้อ

หุ้นไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  

  
ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจน

ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยหรือ 
ทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้ 

 
7. ในระหว่างท่ีรอผลการนับคะแนนเสียงเพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา

วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
8. บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะอยู่ร่วมพิจารณาวาระต่างๆจนเสร็จส้ินการประชุมครบถว้น 

ทุกวาระ 
 
อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีเหตุจาํเป็นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณา 

ในวาระใดขอความกรุณาท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งออกจากห้องประชุมนั้น ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีดา้นหนา้ห้อง
ประชุมเพ่ือคืนบตัรลงคะแนนของท่านและบนัทึกการออกจากหอ้งประชุมต่อไป 
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บริษทัฯ จะตรวจนับบตัรลงคะแนนและรวมคะแนนเม่ือถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับ 
และรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ียงัอยู่ในท่ีประชุม โดยมิได้บนัทึก 
การออกจากท่ีประชุม 

 
หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี 

บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จาํกดั มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนบัคะแนน
เสียงในท่ีประชุมและขอให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซ่ึงได้มีผูถื้อหุ้น 2 รายคือ  
นางสาวนวลจนัทร์ วศินานุรักษ์ ผูรั้บมอบอาํนาจจากนางสาวสายใจ หิรัญพนัธ์ุทิพย ์และนายกิติ เตชชยัเชิดชู ผูรั้บมอบ
อาํนาจจากนางสาวระหงษ ์มานะกิจ ยกมือข้ึนเพ่ือขอเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผู้ถือ หุ้นคร้ังที่  1  /2556 ซ่ึงประชุมเมื่อ 
วนัที ่30 มกราคม 2556  

 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม 

ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทัฯ  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556 
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

 ประธานขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี     
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทัฯ 

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2556  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 

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

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 58 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม  6,174,436 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 811 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 440,574,480 หุน้ 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชี 2556 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 
  

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานเก่ียวกบั
ภาพรวมของบริษทัฯ  และนายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน รายงาน 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 
 
 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุ มผูถื้อหุ้น
ว่า ในอดีต บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองเป็นหลกั แต่ในระยะสิบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ  
ไดก้ระจายการลงทุนไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ  จนถึงปี พ.ศ. 2554 ธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง
สินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกอง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
 หากวเิคราะห์ธุรกิจท่ี TTA ไปลงทุนนั้น จะแบ่งออกเป็น 1) ธุรกิจหลกั ซ่ีงเราตอ้งสร้างความแขง็แกร่ง เพ่ือการเติบโต 
2) ธุรกิจท่ีตอ้งปรับปรุง เร่งแกปั้ญหา เพ่ือฟ้ืนธุรกิจ เช่น UMS และ 3) ธุรกิจท่ีพร้อมเติบโต ซ่ึงเราตอ้งผลกัดนั เพ่ือใหเ้ป็นธุรกิจ
หลกัต่อไป เช่น บาคองโค 
  

 ในระยะสองปีท่ีผ่านมา คือ ช่วงเวลาของการวางรากฐานเพ่ือยกระดบัผลการดาํเนินงาน โดยมุ่งเนน้ความโปร่งใส 
เพ่ือเสริมสร้างฐานเพ่ือการเติบโต   มีการขอเพ่ิมทุนเม่ือปีท่ีแลว้ ซ่ึงเงินท่ีไดม้าไดน้าํไปลงทุนในเมอร์เมด ประมาณ 2,600 ลา้น
บาท และลงทุนในธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง ประมาณ 960 ลา้นบาท  
  
 การท่ี Mermaidไดร่้วมลงทุนกบั Seadrill ใน Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) นบัเป็นโอกาสท่ีดี เพราะ เรือขดุ
เจาะสามขาทั้งสามลาํ ของ AOD ไดรั้บการวา่จา้งเป็นสัญญาระยะยาว 3 ปีกบั Saudi Aramco และมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการต่อสัญญา
อีก 1 ปี   Mermaidในวนัน้ี มีศกัยภาพในการเติบโตสูงและจะสร้างมูลค่าเพ่ิมไดม้าก และประสบความสาํเร็จในการขยายธุรกิจ
เขา้สู่ตะวนัออกกลางและแอตแลนติกเหนือทาํใหไ้ดรั้บสัญญาระยะยาวมูลค่า 650 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ไม่รวมส่วนท่ี
ไดรั้บสัญญาวา่จา้งโดยใชเ้รือขดุเจาะของ AOD)    
 
 เรือขดุเจาะ AOD I –II-III จะทาํงานเตม็ปีในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงในรอบปีบญัชี 2556 เรือขดุเจาะทั้งสามลาํทาํงานไม่เตม็ปี
กย็งัมีส่วนแบ่งผลกาํไรให้กบั TTA จาํนวน 124 ลา้นบาท รายไดข้อง Mermaid เพ่ิมข้ึน 5,721 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี  2555  
เป็น8,243 ลา้นบาทเม่ือส้ินสุดรอบปีบญัชี 2556  และมูลค่าทางการตลาดของ Mermaidไดป้รับตวัสูงข้ึนจาก 5,050 ลา้นบาท 
ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็น 17,500 ลา้นบาทในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
 
 TTA ไดมี้การตั้งสาํรองทางบญัชีท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าทรัพยสิ์นและการลงทุนดว้ย
หลกัความระมดัระวงัและรอบคอบ โดยในระยะเวลาสองรอบปีบญัชีไดมี้การตั้งสาํรองทางบญัชีเป็นเงินทั้งส้ิน 9,172 ลา้นบาท  
ซ่ึงผลท่ีตามมา คือ ทาํให้เราสามารถลดตน้ทุนของธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกอง 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 

 ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองมีสัญญาณฟ้ืนตวั พร้อมๆ กบัแนวโน้มความตอ้งการใชเ้รือท่ี
เพ่ิมข้ึนและการส่งมอบเรือในตลาดท่ีลดลง  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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจ คือ การใชจ่้ายในการสํารวจและขุดเจาะของโลก (Exploration & 
Production)   ทั้งน้ี การใชจ่้าย ในภาคสาํรวจและผลิตนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติยงัอยูใ่นช่วงขาข้ึน โอกาสเรือขดุเจาะทอ้งแบน
และเรือขุดเจาะสามขามีแนวโนม้เป็นบวก เน่ืองจากมีความตอ้งการใชเ้รือเหล่าน้ีสูง แต่จาํนวนเรือท่ีให้บริการยงัไม่เพียงพอ 
และเรือส่วนใหญ่ท่ีให้บริการก็มีอายุมากแล้ว ณ เวลาน้ี Mermaid ก็ต้องเช่าเรือวิศวกรรมใต้นํ้ ามาเสริมสองลํา  
เพ่ือนาํมาใหบ้ริการแก่ลกูคา้ตามสัญญาท่ีรับงานไว ้
  

ธุรกิจในเวียดนาม  บาคองโคเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในเวียดนามท่ี TTA ลงทุน บาคองโคมีท่ีดินติดกบัท่าเรือ  
และมีบริษทัในกลุ่มท่ีทาํธุรกิจตวัแทนเรือ และขนส่งทางบกและทางนํ้า ทาํให ้TTA เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในเวียดนาม  
การนาํบาคองโคเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผ่าน PMTA จะเป็นการสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของ 
บาคองโค และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ TTAไดมี้โอกาสลงทุนตรงในบาคองโคผา่น PMTA 
  

หลงัจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนายไกรลกัขณ์  
อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานเก่ียวกบัแผนธุรกิจและผลประกอบการแลว้ 
ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ดว้ย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุ้นซักถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และเม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาและลงมติต่อไปดว้ยเลย  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายสมบูรณ์ เอ้ือมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

มีคาํถามดงัน้ี 
1. อตัรากาํไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นตวัเลขโดยประมาณเท่าไร 
2. ธุรกิจเรือของ TSS ท่ีมีรายไดเ้หนือกวา่อตัราค่าระวางของตลาดร้อยละ 7 และมีตน้ทุน
การดาํเนินงานตํ่ากวา่ตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 20 นั้น อยากทราบวา่เกิดจากปัจจยั
อะไร และเป็นเหตุการณ์ท่ีกิดข้ึนชัว่คราวหรือถาวร 
3. ธุรกิจ Mermaid มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนในปีท่ีผา่นมาร้อยละ 346 อยากทราบวา่ 
ในปีต่อๆไป จะเป็นอยา่งไร และความตอ้งการเรือขดุเจาะในปีต่อๆ ไปเป็นเท่าไร 
4.ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ของบาคองโคส่วนท่ีใชง้านกบัส่วนท่ีจะขยายมีสัดส่วนเท่าไร  
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

แต่เดิม TTA มีธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองเป็นหลกั แต่ในปัจจุบนั
กระจายการลงทุนไปไน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  รายไดก้ระจายไปใน 3 กลุ่มธุรกิจ กลุ่มละประมาณ 1/3   

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ  

กล่าวเสริมวา่ ในดา้นส่วนแบ่งผลกาํไร นั้น ณ เวลาน้ี เมอร์เมดมีส่วนแบ่งกาํไรใหก้บั TTA 
มากท่ีสุด ส่วนธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง น่าจะมีส่วนแบ่งผลกาํไร
ให ้TTA ดีข้ึนในปีน้ี  บาคองโค กใ็หส่้วนแบ่งกาํไรท่ีดีเหมือนกนั  แต่ UMS ยงัไม่มีส่วน
แบ่งผลกาํไรใหก้บั TTA 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

สําหรับคาํถามขอ้ 2 นั้น หากบริษทัฯ มีการซ้ือเรือมือสองในเวลาท่ีเหมาะสม และมี 
การบริหารกองเรือดี มีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ่า กจ็ะมีกาํไรท่ีดี  
 

นายไกรลกัขณ์  
อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

กล่าวเสริมว่า TSS มีการวางแผนการบริหารกองเรือท่ีดี  มีการบาํรุงรักษาเรืออย่าง
สมํ่าเสมอตามระยะเวลา ทาํใหค้วบคุมค่าใชจ่้ายได ้ เม่ือค่าระวางเป็นขาข้ึน ทาํให ้TSS ได้
ประโยชน์จากการท่ีมีตน้ทุนการดาํเนินงานตํ่า 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 

สาํหรับคาํถามขอ้ 3  ในปีท่ีผา่นมา TTA ใส่เงินเพ่ิมทุนไป Mermaid ทาํให ้Mermaid มีเงิน
ไปลงทุนเพ่ิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ AOD ไดท้นัเวลา ซ่ึงทาํให ้ Mermaid ยงัคงเป็น 
ผูถื้อหุน้ใน AOD ได ้ซ่ึงเรือขดุเจาะสามขาของ AOD ทั้งสามลาํไดส้ัญญาขดุเจาะระยะยาว 
จาก Saudi Aramco เพราะ Seadrill ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่อีกรายหน่ึงของ AOD ไม่สามารถ
หาเรือขุดเจาะในตลาดมารองรับความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน  จึงตอ้งหันมาใชเ้รือของ AOD 
และทาํให ้Mermaidไดป้ระโยชน์ไปดว้ย 
    

นายไกรลกัขณ์  
อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

กล่าวเสริมวา่ สัญญาระหวา่ง AOD กบั Saudi Aramco นั้นเป็นสัญญาระยะยาวซ่ึงจะช่วย
ให ้Mermaid มีรายไดท่ี้แน่นอนในราคาท่ีดีตลอดระยะเวลาสญํญา 

 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

สาํหรับคาํถามขอ้ 4 นั้น  พ้ืนท่ีใหเ้ช่าเกบ็สินคา้ของบาคองโคมีลูกคา้จบัจองแลว้ร้อยละ 90 
ถา้จะขยายตวัอีกก็ตอ้งสร้างคลงัสินคา้เพ่ิม  ส่วนปุ๋ย ณ เวลาน้ี นอกจากขายในเวียดนาม
แลว้กมี็ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศดว้ย 
 

นางสาวจิราภรณ์ ชีวะปรีชา 
ผูถื้อหุน้ 

การท่ีบริษทัฯ งดจ่ายเงินปันผลติดต่อกนั แต่จะขอเพิ่มทุนและออก Warrant ตอบแทนผูถื้อ
หุ้น ในฐานะผูถื้อหุ้น มีความเห็นว่า ราคาใชสิ้ทธิ Warrant ชุดน้ีท่ีราคา 18.50 บาทนั้น 
แพงเกินไป โดยท่ี Warrant เก่าก็ยงัไม่หมดอายุ ทาํให้ผูถื้อหุ้นตอ้งเสียเงินมาจองซ้ือหุ้น 
ตามสิทธ์ิและเสียโอกาสท่ีนาํเงินมาลงทุน 
อยากทราบวา่เม่ือไรท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดบ้า้ง  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  
ประธานฯ 
   

เน่ืองจากคาํถามดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัวาระเพ่ิมทุน จึงขออนุญาตไปตอบในวาระการเพ่ิมทุน 
 

นายสมศกัด์ิ ทรงธรรมกลุ 
ผูถื้อหุน้ 
 
 
   

อยากทราบวา่ภายใน 12-24 เดือนขา้งหนา้ UMS มีโอกาสจะกลบัมาทาํกาํไรหรือไม่ อยา่งไร 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

UMS ประสบกบัปัญหาราคาถ่านหินในตลาดโลกตกตํ่า อีกทั้งโรงงานท่ีสมุทรสาครถูกปิด
ตวัลงเน่ืองจากปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มจากโรงงานใกลเ้คียง คณะกรรมการมีความเห็น 
ท่ีจะฟ้ืนฟูธุรกิจ UMS ให้กลบัมาเป็นบวกโดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการดา้นการเงิน และ 
การผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและรัดกมุโดยการลดตน้ทุน  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

TTA ถือหุน้ UMS เกือบร้อยละ 90 และในเวลาน้ีธุรกิจถ่านหินมีการแข่งขนัสูงมาก อีกทั้ง
โรงงานถูกปิดเน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม TTA จึงตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
ใน UMS และค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ (ถ่านหิน) ท่ีลดลง อีกทั้งไดม้องหาธุรกิจต่อเน่ืองและ
สืบเน่ืองเพ่ือปรับเปล่ียน UMS ใหแ้ขง็แกร่งข้ึน 
 

นายสมศกัด์ิ ทรงธรรมกลุ 
ผูถื้อหุน้ 
 

เห็นดว้ยกบัการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน UMS และค่าเผื่อมูลค่าสินคา้  
(ถ่านหิน) ท่ีลดลง  แปลว่าใน 2 ปีขา้งหน้าจะไม่ไดเ้ห็น UMS มีกาํไรอย่างมีนัยสําคญั 
ใช่ไหม 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

TTA ไดท้าํการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน UMS เพ่ือสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง 
 การท่ีโรงงาน UMS ถูกปิดเน่ืองจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้ตน้ทุนการดาํเนินงาน 
ของ UMS สูงข้ึน ในขณะท่ีราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลง ทาํให้ราคาขายลดลง และ 
UMS ไดก้าํไรจากการขายลดลง 
 
ผูบ้ริหาร TTA และ UMS ไดร่้วมกนัหาแนวทางแกไ้ข โดยพยายามควบคุมตน้ทุนใหล้ดลง
และมองโอกาสของการขายไปยงัต่างประเทศใหก้บั UMS 
 

นายชชัชยั คุณงาม  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามถึงพลงังานทดแทน Shale gas วา่มีพฒันาการไปถึงไหนแลว้ และจะกระทบธุรกิจ 
Mermaid หรือไม่ อยา่งไร  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  
ประธานฯ 
 
 

พฒันาการของ Shale Gas มีความคืบหน้ามาก โดยมีการพฒันาข้ึนมาใชใ้นประเทศ
สหรัฐอเมริกา และอนุญาตให้ส่งขายไปยงัต่างประเทศไดบ้างส่วน  ซ่ึงมีหลายประเทศ
ติดต่อขอซ้ือ เช่น ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศอินเดีย แต่กว่าจะส่งออกไดค้งใชเ้วลาอย่าง
นอ้ย 2-3 ปีข้ึนไป   
  
พฒันการของ Shale Gas สะทอ้นไปในแนวคิดท่ีจะพฒันาธุรกิจของกลุ่มปิโตรเคมี เช่น 
บางบริษทัจะไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเป็นแหล่งท่ีมี Shale Gas ซ่ึง
สามารถผลิตเป็นวตัถุดิบเพ่ือจะทาํเป็นเมด็พลาสติก ในราคาท่ีเหมาะสม   
 
Shale Gas ไม่กระทบต่อ Mermaid เพราะเม่ือประชากรโลกเพ่ิมมากข้ึน Shale Gas กจ็ะ
เป็นตวัเลือกหน่ึงของพลงังาน แต่การขุดเจาะและสํารวจนํ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติก็ยงัคง
ดาํเนินการต่อไป 
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นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ 
ผูถื้อหุน้ 

ไดเ้สนอแนะใหน้าํวาระท่ี 2 และ 3 มารวมเป็นวาระเดียวกนัโดยใชช่ื้อวา่ วาระการพิจารณา
รับทราบและอนุมติังบการเงิน นอกจากนั้นยงัเสนอแนะว่าหนังสือเชิญประชุมควรจะ
แทรกไฮไลต์จากรายงานประจาํปีเร่ืองสรุปฐานะทางการเงิน และบริษทัฯ น่าจะอาํนวย
ความสะดวกในการส่งแฟกซ์มาใหผู้ถื้อหุน้ 
 
จากนั้นไดส้อบถามวา่ Mermaid ต่อยอดธุรกิจไปเก่ียวขอ้งกบั Shale Gas ไดห้รือไม่ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์
ประธานฯ 
 

รับทราบความคิดเห็น และจะใหแ้ผนกท่ีเก่ียวขอ้งไปพิจารณาดาํเนินการ จากนั้นไดอ้ธิบาย
เพ่ิมเติมวา่  Mermaid เป็นธุรกิจใหบ้ริการในการรับจา้งขดุเจาะและสาํรวจ และดาํเนินการ
ให้บริการสนบัสนุนบริษทัต่างๆ ท่ีทาํงานดา้น offshore engineering and maintenance 
ต่างๆ ทางทะเล ในขณะท่ีการจะไปเป็นเจา้ของสัมปทานและขดุเจาะหาแหล่งพลงังานเอง
เป็นเร่ืองท่ีไกลตวั ใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงและเงินลงทุนมาก  ณ เวลาน้ี Mermaid เป็นเพียง 
service provider อยู ่การจะกา้วไปเป็นผูรั้บเหมาดาํเนินการซ่อมแซมก่อสร้างยงัตอ้งใช้
เวลาในการเตรียมความพร้อม สาํหรับการต่อยอดธุรกิจเก่ียวกบั Shale Gas นั้น  Mermaid 
ยงัไม่ไดท้าํเพราะ Shale Gas เป็นการสาํรวจขดุเจาะบนบกและอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีห่างไกลเรามาก  
 

น.ส. เจนจิรา  
สมบติัเจริญวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 
 

ในรอบปีบญัชี 2557  กาํไรสุทธิจะมาจาก Mermaid เป็นหลกัใช่หรือไม่  

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

ไม่สามารถบอกตวัเลขท่ีแน่นอนได ้แต่เช่ือมัน่ว่าธุรกิจ Mermaid และธุรกิจขนส่งสินคา้
ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองจะดีข้ึนในปี 2557  กาํไรส่วนหน่ึงจะมาจากบาคองโค 
และ Petrolift ดว้ย  
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือ Mermaid มีกาํไรจะส่งกลบัมาท่ีประเทศไทยหรือไม่  

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

เม่ือ Mermaid จ่ายเงินปันผล TTA ซ่ึงเป็นบริษทัแม่กจ็ะไดรั้บเงินปันผลนั้น 

นายวสันต ์พงษพ์ทุธมนต ์
ผูถื้อหุน้ 

ขอทราบวา่ การเพ่ิมทุนคราวท่ีแลว้ TTA นาํเงินเพ่ิมทุนไปใชท้าํอะไร และการขออนุมติั
เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะนาํเงินไปใชท้าํอะไร  และขอทราบว่าใน 2 ปีมีการตั้งดอ้ยค่าไปแลว้ 
จาํนวน 9,172 ลา้นบาท  ในปีหนา้จะมีอีกไหม 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ  

การตั้งดอ้ยค่าเป็นการรับรู้ทางบญัชี มีผลต่อกาํไรขาดทุน แต่ไม่มีผลกระทบต่อเงินสด 
TTA ได้ตั้ งด้อยค่าไปเกือบหมดแล้ว ดังนั้ น ณ เวลาน้ี และเท่าท่ีทราบตอนน้ี  
จีงไม่น่าจะมีรายการขนาดใหญ่แบบน้ีอีก   
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หลังจากท่ีได้มีการซักถามและตอบขอ้ซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
ของบริษทัฯ สําหรับรอบบญัชี 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ 
เชิญประชุม 

 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีบัญชี

ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี   ซ่ึงผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้  ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
เน่ืองจากผูถื้อหุ้นได้มีข้อซักถามเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีบัญชีส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 ไปแลว้ ในวาระท่ี 2 และไดมี้การช้ีแจงตอบขอ้ซักถามแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ตามท่ีเสนอ 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ สาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

426,824,137 242,724 25,234,373 - 452,301,234 
99.9431% 0.0568% - - 100% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 111 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 11,726,754 
หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 922 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 452,301,234 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาทเป็น 1,132,806,419

บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 641 หุ้น และพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมนาํเสนอรายละเอียดของวาระ 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั

ใหบ้ริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,807,060 บาท เป็นจาํนวน 1,132,806,419 บาทโดยการตดัหุน้ 
ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 641 หุน้ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไวร้องรับการเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ในปี 2556 และอนุมติั 
การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ดงัน้ี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติั การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,807,060 บาท 

เป็น 1,132,806,419 บาทโดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 641 หุ้นของบริษทัฯ และการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ 
บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
448,113,225 159,800 4,019,369 8,840 452,301,234 
99.0740% 0.0353% 0.8886% 0.0019% 100% 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลกัทรัพย์และการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

 
ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดน้าํเสนอเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการขอเพ่ิมทุนให้ผูถื้อหุ้นทราบในตอนตน้ไปแลว้  ดงันั้น ในวาระน้ี  
จึงขอให้ นายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงขอ้มูลเก่ียวกบัการ 
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานถึงการระดมทุน
โดยการเพิ่มทุนของบริษทัฯ เพ่ือนาํเงินทุนมาใชใ้นการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัให้แข็งแกร่ง 
โดยจะมุ่งเนน้ในการซ้ือเรือบรรทุกสินคา้แหง้แบบเทกองมือสองท่ีมีคุณภาพดี ตลอดจนการลงทุนอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ พิจารณา
ว่าเหมาะสม (หากมี)  โดยจะได้คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุนและได้ขอให ้ 
นายรัฐชยั   ธีระธนาวฒัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงินบริษทั หลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
อธิบายขั้นตอนการจดัสรรหุ้นและการดาํเนินการปรับสิทธิ TTA-W3 รวมทั้งระยะเวลาในการดาํเนินการเพ่ิมทุนและ 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,132,806,419 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัส่ี
ร้อยสิบเกา้บาท) 

แบ่งเป็น 1,132,806,419 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัส่ี
ร้อยสิบเกา้หุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,132,806,419 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยสามสิบสองลา้นแปดแสนหกพนัส่ี

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
นาํเสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมัติการเพ่ิมทุน การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้ง การออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนการขออนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้    
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอใหน้ายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน

วาระท่ี 5 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
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นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงอนุมติัจากท่ี
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้น 
ทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนใน
วาระท่ี 5 น้ีทุกใบ ไม่วา่จะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกต็าม  

 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้  
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และทาํเคร่ืองหมายให้ชัดเจนว่า 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และส่งบตัรนั้นใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จากนั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั
การเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกหลกัทรัพย ์และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตลอดจนอนุมติั
มอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยวาระน้ีตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ  

การออกหลกัทรัพยแ์ละการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ ตลอดจนอนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(ก)  ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,132,806,419 บาท เป็น 1,544,105,835 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 411,299,416 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  
ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,544,105,835 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหา้

บาท) 
แบ่งออกเป็น 1,544,105,835  หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหา้

หุน้) 
มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

                 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 1,544,105,835   หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยส่ีสิบส่ีลา้นหน่ึงแสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหา้

หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)" 
 
(ข) ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 
 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4 

(“TTA-W4” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ") จาํนวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย 
 

โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้
สามญัใหม่ ควบคู่กบั 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (10:3:1) ทั้งน้ีรายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และ
ใบสําคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนผูถื้อหุ้นเดิมดงักล่าว ปรากฎตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)  
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ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดง
สิทธิฯ จากการคาํนวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฎตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

 (ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์ามขอ้ (ข) นั้น ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 298,110,588 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเสนอขาย 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 10 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 3 หุ้น
สามญัใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 14 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 99,370,196 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ 
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) 

 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 13,818,632 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนในคร้ังน้ี 
 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้นั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 
50 ของจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้ งหมดแลว้เท่านั้น  
ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมีดงัต่อไปน้ี 

 
กรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุ้น

ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
 

กรณีท่ีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจอง

ซ้ือเกินกวา่สิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ทั้งน้ี จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยู่อีก ให้จดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมี
เศษของหุ้นจากการคาํนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง)โดยจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวิธีการในขอ้ 
(ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้เกิน
กว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender 
Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการ
เขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือ ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคน
ต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตให้คนต่างดา้วถือหุ้นอยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 
ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยู่ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั”) ตามนิยามท่ี
กาํหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศทจ. 28/2551”) ทั้งน้ี บุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทัฯ 

ราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคา
ตลาดตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกดี็ ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั
น้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

 

การจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนเพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (TTA-W4) 

 จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จาํนวนไม่เกิน  99,370,196 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอตัราส่วน 10 หุน้สามญัเดิม ต่อ 3 หุน้สามญัใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับการซ้ือหุน้สามญั 
(อตัราส่วน 10:3:1) ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณใหปั้ดเศษนั้นท้ิง ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน 

 
(ง) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจ

ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการเพ่ิมทุน และการออกและจดัสรรหลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยอาํนาจดงักล่าว
รวมถึง 
 

 กาํหนดรายละเอียดในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัฯ ในราคาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีสจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั
จะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 
 

 กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย และ/
หรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง หลกัเกณฑ์
การจัดสรรหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิฯในคราวเดียวหรือหลายคราว ระยะเวลา วิธีการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึง
หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
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 กาํหนดช่ือบุคคลในวงจาํกดัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 

 เปล่ียนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ตลอดจนดาํเนินการใดๆ  
ท่ีจ ําเป็นและเก่ียวข้องต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทั้ งน้ีภายใต้ขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติ  
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การออกและเสนอขายและ/หรือจดัสรร
หลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง การเจรจา การจดัทาํ ลงนาม และ/หรือแกไ้ขเพิ่มเติมคาํ
ขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 
o เจรจา หรือเขา้ทาํสัญญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปล่ียนแปลงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ พิจารณาเลือก

ตวัแทนรับจองซ้ือหุน้ และ/หรือ ท่ีปรึกษา หรือตวัแทน ท่ีจาํเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้  
แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ และแก่บุคคลในวงจาํกดั 

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนงัสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อ การจดัสรร
หลกัทรัพยข์า้งตน้ต่อผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และต่อบุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบียนซ้ือ
ขายหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนต่อ 
กระทรวงพาณิชย ์และติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ผลการลงคะแนนเป็นดงัน้ี 
 

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 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 3 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม  2,600 หุน้ รวม
เป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 925 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 452,303,834 หุน้ 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556  

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 6 น้ี   
 
นายยทุธชยั วธีิกล  ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 42 กาํหนดวา่ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํ
มิได ้ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  

 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้

แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนกบัแผนการลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตาม
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แผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

 
เน่ืองจากในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 น้ี บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจําปี เท่ากับ 

4,868,686,654 บาท (ส่ีพนัแปดร้อยหกสิบแปดลา้นหกแสนแปดหม่ืนหกพนัหกร้อยหา้สิบส่ีบาท)  คณะกรรมการพิจารณา
แลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2556 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
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 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ

กาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 7 

 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพ่ืออนุมติัรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

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

 
จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยให้ผูส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 และขออนุมติั
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 4,650,000 บาท (ส่ีลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท)  เน่ืองจากจาํนวนบริษทัย่อยท่ีเพ่ิมข้ึนและ 
การนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่มาใช ้
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เป็นเงิน 5.35 
ลา้นบาท (รอบปีบญัชี 2555 : 7.82 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ย เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของ 
บตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) บตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี 

 
อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศของบริษทัฯ จาํนวน 36 บริษทั ประจาํรอบปีบญัชี 2557 ดว้ย      
 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอถามวา่ ค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเพราะเหตุใด  
 

นายนายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากสาเหตุท่ีมีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ฉบบัท่ี 21 เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้ มาใช ้ ทั้งน้ี ในยอดค่า
สอบบญัชี 4,650,000 บาท (ส่ีลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท) ประกอบดว้ย ค่าสอบบญัชี 
3,700,000 บาท (สามลา้นเจ็ดแสนบาท)  และค่าสอบบญัชีในส่วนท่ีนาํมาตรฐานบญัชี
ฉบบัท่ี 21 และ 12 มาใช ้ซ่ึงจะเกบ็เพียงปีน้ีคร้ังเดียว จาํนวน 950,000 บาท (เกา้แสนหา้
หม่ืนบาท) 
 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอทราบวา่ ค่าสอบบญัชีจาํนวน 4,650,000 บาท (ส่ีลา้นหกแสนหา้หม่ืนบาท) เป็นของ
รอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 หรือส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพราะ
บริษทัฯ จะเปล่ียนรอบบญัชีใหม่เป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 

นายนายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ค่าสอบบญัชีจาํนวน 4,650,000 บาท (ส่ีลา้นหกแสนหา้หม่ืนบาท) เป็นของรอบปีบญัชี
ส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2557  สําหรับค่าสอบบญัชีในรอบปีบญัชีใหม่ จะเร่ิมรอบ
บญัชีแรก จาก 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะ
นาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีหนา้ 
   

นายสมบูรณ์ เอ้ือมอารีวงศ ์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอฝากให้คณะกรรมการบริษทัฯ (โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
ดูแลเร่ืองค่าสอบบัญชี สําหรับรอบ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ให้เป็น
สัดส่วนท่ีเหมาะสมดว้ย 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ วาระน้ี
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 

นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด  
30 กนัยายน พ.ศ. 2557 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นเงินจาํนวน
ทั้งส้ิน 4,650,000 บาท (ส่ีลา้นหกแสนหา้หม่ืนบาท) โดยเป็นค่าสอบบญัชีประจาํปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

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 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการ 
 

ประธานฯ  ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีจะ 

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

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้น อาจจะ
ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้

 
ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดังต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 น้ี  
(1) ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั 
(2) นายสันติ บางออ้ 
(3) นายอีฟ บาบิว 
 
ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั นายสันติ บางออ้ และนายอีฟ บาบิว เป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตามวาระ  ทั้งน้ี ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง   ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในวนัน้ี ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั ไม่สามารถมาประชุมผูถื้อหุน้
ได ้เน่ืองจากคุณแม่เพ่ิงถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริษทัฯ ขอแสดงความเสียใจดว้ย 
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอช่ือนายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ แทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตั และเสนอช่ือ นายสันติ บางออ้ นายอีฟ บาบิว ต่อท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการ
นบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2557  

 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นว่า บุคคลทั้ ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ  

มีภาวะผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
 
 รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม   
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง 
 
ผูด้ ําเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า วาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการ 

เป็นรายบุคคล ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนดว้ยว่า  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และส่งบัตรลงคะแนนทั้ งใบโดยไม่ต้องฉีกบัตร  
ใหแ้กเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว 

 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  
(1) นายสันติ บางออ้ ได้รับแต่งตั้ งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 402,158,451  เสียง      
(2) นายอีฟ บาบิว ได้รับแต่งตั้ งให้กลับเข้าดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

402,324,161 เสียง 
(3) นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเแทน ม.ล. จนัทรจุฑา จนัทรทตักรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 402,352,871  เสียง 
 
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

 
8.1 นายสันติ บางออ้ ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

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 ไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

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 นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บเลือกตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทน ม.ล.จนัทรจุฑา จนัทรทตั กรรมการ
ท่ีครบตาํแหน่งตามวาระ  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

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 ไดลุ้กข้ึนแสดงตนต่อ 
ผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอ ประธานฯ กล่าวเสริมวา่นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถ และอาศยั
อยูป่ระเทศไทยมานาน และมีภรรยาเป็นคนไทยดว้ย   ดงันั้น  นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง จะสามารถอุทิศเวลาอยา่งเตม็ท่ี
ใหก้บับริษทัฯ ได ้ 
 
วาระที ่9 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 9 น้ี   
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ สาํหรับปีปฏิทิน 

พ.ศ. 2557 จะยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ี ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยซ่ึงได้อนุมัติไว้ในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  1/2555 เ ม่ือวันท่ี  31 มกราคม  พ .ศ .  2555  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ก) กรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการ

ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 150,000 บาท หากมีกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหารไดรั้บแต่งตั้งเพ่ิมเติมเขา้มา
ใหม่ จะไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท 

 
กรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 45,000 บาทต่อคร้ัง ประธานกรรมการจะได ้

รับเบ้ียประชุมเป็นเงินจาํนวน 54,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากบั 1.20 เท่า ของกรรมการท่ีมิใช่เป็นผูบ้ริหารคนอ่ืนๆ) 
 
ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเบ้ียประชุม 48,000 บาทต่อคร้ัง (เท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการ

ตรวจสอบคนอ่ืนๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 40,000 บาทต่อคร้ัง 
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ค) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดรั้บเบ้ียประชุม 36,000 บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 
เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนอ่ืนๆ จะไดรั้บ 
เบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 30,000 บาทต่อคร้ัง 

 

ง) ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ จะไดรั้บเบ้ียประชุม 18,000 
บาทต่อคร้ัง ซ่ึงเท่ากบั 1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ กรรมการบริหาร 
ความเส่ียงและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการคนอ่ืนๆ จะไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุม 15,000 บาทต่อคร้ัง 

 

จ) กรรมการท่ีเป็นชาวต่างชาติจะไดรั้บเบ้ียเดินทางเม่ือเดินทางเขา้มาในประเทศไทย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมคณะ 
กรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

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

 

ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทางในการจ่าย
ผลตอบแทนแก่กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ืออตัรา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น* (parent shareholders funds) เกินร้อยละ 15 โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
จะไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัราร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

 

หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 
 

กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 

ประธานฯ  จึงสรุปว่าท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ  และกรรมการชุดย่อย  สําหรับ 
ปีปฎิทิน พ.ศ. 2557 ซ่ึงยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัไวเ้ม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามท่ีบริษทัฯ  
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมและตามท่ีผูด้าํเนินการประชุมไดก้ล่าวไวแ้ลว้  
 

วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตักิารเปลีย่นรอบปีบัญชีและการแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 38 ของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 10 น้ี   
 

ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 กาํหนดใหร้อบปีบญัชีของบริษทัเร่ิมตน้
ในวนัท่ี 1 ตุลาคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 30 กนัยายนของทุกปี ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปีปฏิทิน คณะกรรมการจึงมีมติ 
ขอนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือเปล่ียนรอบบญัชีเป็นวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี และเสนอใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 38 ของบริษทัฯ  เน่ืองจากมีการเปล่ียนรอบปีบญัชี ดงันั้น ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 38 จะเป็นดงัน้ี  
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“ขอ้ 38: รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี” 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ เหตุใดตอ้งเปล่ียนรอบบญัชี เน่ืองจากเห็นวา่รอบบญัชีเดิมมีความสะดวกและ
เหมาะสมดีอยูแ่ลว้ 
  

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การเปล่ียนแปลงรอบบญัชี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปีปฏิทินและเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเทียบงบ
การเงินกบับริษทัอ่ืนท่ีเทียบเคียงได้ชัดเจนข้ึน นอกจากน้ี บริษทัฯ พบว่า ในการเปล่ียน
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการบางแห่ง จะเร่ิมต้นท่ีรอบปีปฏิทิน การท่ีบริษทัฯ  
มีรอบปีบัญชีไม่ตรงตามปีปฏิทินก่อให้ เ กิดความยุ่งยาก  และค่าใช้จ่ายเพิ่มเ ติมใน 
การทาํรายงานทางการเงินหลายๆ อยา่ง ดงันั้น เพ่ือความเป็นสากล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการเปล่ียนรอบบญัชีเป็น เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
ของทุกปี 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 

มต ิ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปล่ียนรอบบัญชีและการแก้ไขข้อบังคับข้อ  38  
ของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงัน้ี 

 

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 พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

 

 ประธานฯ กล่าวว่า เน่ืองจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการนาํบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (“PMTA”) เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผูถื้อหุ้นทราบในตอนต้นของการประชุมไปแล้ว ดังนั้ น จึงขอให้ นายไกรลักขณ์  
อศัวฉตัรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน และท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัขั้นตอน
และกาํหนดการต่างๆ ท่ีสาํคญั  
 

นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงต่อผูถื้อหุ้นว่า  
การนาํ  PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือตอ้งการสร้างรากฐานบาคองโค (ผ่าน PMTA)  
ใหมี้การเติบโต และเพ่ือสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงของบาคองโค อีกทั้งยงัเป็นการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ TTA ในการจองซ้ือหุ้น 
PMTA ก่อน โดยการให ้pre-emtive right 

 

หลงัจากนั้น  นายไกรลกัขณ์ อศัวฉัตรโรจน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้เชิญ  
นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ ท่ีปรึกษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน)  กล่าวเก่ียวกบั ภาพรวมของ
แผนการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขั้นตอนต่างๆ ท่ีสาํคญั 
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นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ รายงานสรุปตวัเลขหุน้ของ PMTA ท่ีจะนาํเสนอขาย ซ่ึงประกอบดว้ย หุน้สามญัเพ่ิมทุน
ของ PMTA ท่ีออกใหม่จาํนวน 8,100,000 หุ้น (แปดลา้นหน่ึงแสนหุ้น) และหุ้นของ TTA ท่ีถือใน PMTA จาํนวน 
27,320,000 หุ้น (ยี่สิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหม่ืนหุ้น) รวมเป็นหุ้นสามญัของ PMTA ท่ีจะนาํเสนอขายทั้งส้ิน 35,420,000 
หุ้น (สามสิบห้าลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหุ้น) และรายละเอียดของการเสนอขายเป็นไปตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ในหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้   
 

ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเพ่ือการรับทราบ   ดงันั้น บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม   
แต่ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งอนุมติัรายการน้ี 

 
นายสมบูรณ์ เอ้ือมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 
 

PMTA เป็น entity ใหม่ เพ่ือถือบาคองโค ใช่ไหม มีเหตุผลอ่ืนหรือไม่ในการจดัตั้ง PMTA 
และมีแผนในการให ้ PMTA ถือธุรกิจอ่ืนใดอีกหรือไม่  จะเป็นการตั้งหน่วยธุรกิจซํ้ าซอ้นกบั 
TTA ท่ีเป็น investment holding อยูแ่ลว้หรือไม่ 
TTA ไดมี้การกาํหนด Positioning หรือ Segment ของ PMTA ไวอ้ยา่งไร เพราะในความคิดเห็น
ของตน คิดวา่ TTA สามารถวาง variation ของบาคองโคใหม้ากข้ึน ซ่ึงมนักจ็ะสะทอ้นมูลค่า 
มาท่ี TTA และผูถื้อหุน้ TTAไดห้มือนกนั โดยไม่ตอ้งไปจดัตั้ง PMTA ข้ึนมา ซ่ึงในดา้น 
downside คือ จะมีค่าใชจ่้ายมากข้ึน เช่น ค่าสอบบญัชี  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การจดัตั้ง PMTA เป็น holding company ข้ึนมาเพ่ือถือหุ้นในบาคองโค เพ่ือท่ีจะสามารถ 
นาํมาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้  และจะทาํใหบ้าคองโคเติบโตต่อไป
ไดโ้ดยมีช่องทางในการระดมทุนโดยท่ีไม่ตอ้งอาศยัเงินลงทุนจาก TTA เพียงอย่างเดียว   
ณ เวลาน้ี PMTA มีทุนชาํระแลว้ ซ่ึงลงทุนโดย TTA ทั้งหมด เป็นเงิน 931 ลา้นบาท  และปีท่ี
ผา่นมา บาคองโคมีกาํไรสุทธิประมาณ 250 ลา้นบาท 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

PMTA จะไม่ไดล้งทุนเฉพาะในบาคองโค ในอนาคต อาจจะมีการไปลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบาคองโค  แต่จะไม่มาซํ้ าซอ้นกบั TTA 
    

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ถา้ไม่นาํบาคองโค (ผา่น PMTA) เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ 
ยงัอยูภ่ายใต ้TTA  นกัลงทุนทัว่ไปกจ็ะไม่รู้จกับาคองโค และถา้บาคองโคไปคา้ขายกบัตลาด
ต่างประเทศกอ็าจไม่มีคนรู้จกั  แต่ถา้นาํมาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนกัลงทุน 
จะไดรู้้จกัแลว้ ยงัสามารถนาํเงินจากการระดมทุนมาขยายกิจการได ้ ซ่ึงอาจต่อยอดไปถึง 
การลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ในเวียดนามไดอี้ก  
การ unlock value ของบาคองโคน้ี ยงัเพ่ือผูถื้อหุน้ TTA ดว้ยท่ีจะไดป้ระโยชน์จากการมีสิทธิได้
จองหุน้ PMTA ก่อน 
 

นายฐิติพงศ ์โสภณอุดมพร 
ผูถื้อหุน้ 
 

เพราะเหตุใดจึงนาํ PMTA มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ทย และเหตุใดจึงไม่จดทะเบียน 
ท่ีประเทศเวียดนาม เพราะถา้ขายหุ้นท่ีเวียดนามและได้ราคาสูง ผลก็จะสะท้อนมาท่ี TTA  
ไดเ้หมือนกนั  และเหตุใดจึงไม่ใชช่ื้อเดียวกนักบับาคองโคท่ีเวียดนาม เพราะนกัลงทุนอาจไม่
ทราบวา่ บาคองโค มีบริษทัแม่อยูท่ี่ประเทศไทย และเป็นช่ือ PMTA  หากนกัลงทุนท่ีเวียดนาม
อยากซ้ือหุน้บาคองโค กอ็าจจะไม่รู้วา่ตอ้งซ้ือ PMTA ท่ีประเทศไทย 
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นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเน่ืองจากตลาดทุนไทยมี
เส ถียรภาพกว่ าตลาด เวี ยดนาม  อีกทั้ งประ เทศไทยยัง เ ป็นประ เทศ ท่ีนักลงทุนให ้
ความเช่ือมัน่มากกว่า   นอกจากน้ี PMTA ถือหุ้นบาคองโคร้อยละ 100  การรับรู้รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายจากบาคองโคจะลงมาสู่ PMTA เกือบร้อยละ 100 เช่นเดียวกนั   
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
  

อีก 2-3 ปีขา้งหนา้เม่ือประเทศไทยเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (“ AEC”)   นกัลงทุนสามารถ
ท่ีจะทาํการซ้ือขายหุน้จากประเทศใดกไ็ดใ้นกลุ่มประเทศอาเซียน 

นายณรงคศ์กัด์ิ เมฆมาสิน 
ผูถื้อหุน้ 
 

บาคองโคอยูใ่นเวียดนาม คนจะรู้จกัดี แต่ถา้มาซ้ือขายหุ้นท่ีประเทศไทย คนไทยไม่มีใครรู้จกั 
การเติบโตของบาคองโคในเวยีดนาม คนเวยีดนามกจ็ะรู้จกัมากกวา่คนไทยเหมือนกนั ดงันั้น 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศเวยีดนามของบาคองโคน่าจะดีกวา่ท่ีจะทาํในประเทศไทย 
 

นายไกรลกัขณ์ อศัวฉตัรโรจน์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ PMTA และบาคองโค มีอยู่อย่างละเอียดในเอกสารยื่น 
คาํขอจดทะเบียนรับหลกัทรัพย ์ ดงันั้น นกัลงทุนจะทราบวา่ PMTA คือ บาคองโค 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ประเทศเวียดนามมีสกุล เ งินดอง  ซ่ึ ง มีความผันผวน  ดังนั้ น  การจดทะเบียน  PMTA  
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะดีกวา่   

นายนรา ศรีเพชร 
 

ท่ีกล่าววา่ เงินลงทุนโดย TTA จาํนวน 931 ลา้นใน PMTA เป็นสกลุเงินใด  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เงินลงทุนโดย TTA จาํนวน 931 ลา้นใน PMTA เป็นสกลุเงินบาท  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัแผนการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และสรุปว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบแผนการนํา PMTA เขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
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 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และกล่าวปิด
ประชุมเวลา 17.21 น. 

 

 
 
 
 

ลงช่ือ - ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 
 (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 
 

 
 
ลงช่ือ - ลายเซ็น- 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ - ลายเซ็น- 
(นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ) 
เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
 


