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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2558 
 

วนั เวลาและสถานที:่ 

 ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.46 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮออล ์ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า    
แอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:  

กรรมการทีล่าประชุม: 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผู ้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร /  กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ ประธานสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ 

7. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 

1. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี กรรมการอิสระ/  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ:  

 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

1. นายสมพร จิตเป็นธม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 

3. นายชาตรี  อคัรจรัลญา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. นายเดวดิ อ้ึง  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์ 

5. นายซิกมนัต ์สตรอม   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

6. นายวนิห์ จูเลียน เหงียน      ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินบริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

7. นายคทารัฐ สุขแสวง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 

8. นายสถาพร ตากดาํรงคก์ลุ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

1. นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

2. ดร. ปริมญดา ดวงรัตน์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

3. นางสาววริษฐา จิตรวฒิุโชติ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

4. นายรัฐชยั ธีระธนาวฒัน์  ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอชเค (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 

5. นายณฐัธร กิจสาํเร็จ ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอชเค (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 

6. นายพงศานต์ิ 

 คล่องวฒันกิจ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินจากธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

7. นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ สาํนกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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กจิการเบือ้งต้น: 

 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายให้ นางสาววริษฐา        
จิตรวุฒิโชติ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จาํกดั เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุม
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ  

นางสาววริษฐา จิตรวฒิุโชติ (ผูด้าํเนินการประชุม) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและแนะนาํคณะกรรมการ 
คณะผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จ้งว่า มีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 899 ราย         
นบัจาํนวนหุน้ได ้328,667,764 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 762 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้256,513,254 หุน้ รวมจาํนวน
ผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 1,661 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 585,181,018  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9733 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ (หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษัทฯ มีจํานวนทั้ งส้ิน 
1,301,174,740 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
1/2558 และไดม้อบหมายให้ นายเทพชล โกศล  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จาํกดั เป็นผูช้ี้แจง
ขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง 

นายเทพชล โกศล ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และการนบัคะแนนเสียงใน
แต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  

 1.  ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะมีการนาํเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผู ้
ถือหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

              นอกจากน้ีเพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทุกคนซ่ึงไดล้งทะเบียนเขา้ประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการประชุม บริษทัฯ จึงได้
จัดท่ีนั่งสํารองไวร้องรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในห้องได้  โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจอ LCD ถ่ายทอด
บรรยากาศในการประชุมเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีอยูน่อกห้อง สามารถติดตามการดาํเนินการประชุมไดพ้ร้อมกบัผูถื้อหุ้นในห้อง
ประชุม โดยผูถื้อหุน้ทั้งท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีดา้นนอกสามารถซกัถามและแสดงความเห็นไดโ้ดยขอใหย้กมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ นาํผูถื้อหุน้เขา้มาในหอ้งประชุมเพ่ือซกัถาม และแสดงความเห็น ณ จุดท่ีจดัใหมี้ไมโครโฟน  

 2.  ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 

 3.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

 4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเพิ่มทุน และวาระท่ี 8 เร่ืองการ
เลือกตั้งกรรมการ หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง และยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน เพ่ือนาํมานบัคะแนน  
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ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่พ้ืนท่ีดา้นนอกห้องประชุมก็สามารถออกเสียงลงคะแนนไดด้ว้ยวิธีการเดียวกนั โดยจะมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปรับบตัรลงคะแนนเพ่ือนาํมานบัคะแนน 

  สาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงจะถือ
วา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 5.  สาํหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเพ่ิมทุน และวาระท่ี 8 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคน
ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
นาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ทั้งน้ีจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 

 6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ี
ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หกัออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

  ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะได้
อยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ย และไม่เห็น
ดว้ยหรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกับบริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  

 7.  ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา
วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 

 8.  บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะอยูร่่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็จส้ินการประชุมครบถว้น
ทุกวาระ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีเหตุจาํเป็นตอ้งออกจากหอ้งประชุมระหวา่งการพิจารณาในวาระ
ใด ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งออกจากห้องประชุมนั้น ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีดา้นหนา้หอ้งประชุม
เพ่ือคืนบตัรลงคะแนนของท่านและบนัทึกการออกจากหอ้งประชุมต่อไป 

 บริษทัฯ จะตรวจนบับตัรลงคะแนนและรวมคะแนนเม่ือถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนบัและ
รวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ียงัอยูใ่นท่ีประชุม โดยมิไดบ้นัทึกการออกจาก
ท่ีประชุม 

 หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี
บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จาํกดั มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนบัคะแนน
เสียงในท่ีประชุมและขอใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายคือ นายธนา 
วฒันศกัด์ิ ผูรั้บมอบฉนัทะจากนางชญาน์ทิพย ์โสตภิพิมลพร และนางสาวจุฬาพร รัตตะพงษ ์ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายสุเทพ 
ทองประยรู 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
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วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1 /2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2557 

  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม
ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ประธานฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
  

ประธานขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษทัฯ 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

587,693,992 1,900 29,190 5,250 587,730,332 

99.9987% 0.0003% - 0.0008% 100.00% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 67 รายนบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 

2,549,314 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,728 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 587,730,332 หุน้ 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯสําหรับปีบัญชี 2557 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 
  

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรายงานเก่ียวกบั
ภาพรวมของบริษทัฯ และขอใหคุ้ณสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ 
ภาพการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แห้งเทกองเป็นหลกั ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯ ไดก้ระจายการลงทุนไปยงัธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย  โดยมุ่งมัน่กา้วไปสู่เป้าหมายท่ีจะเป็นธุรกิจในกลุ่ม  
SET 50 ภายในปี พ.ศ. 2559 และมุ่งหวงัจะเป็นบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือในการลงทุนทุกดา้น และสร้างผลกาํไรคืนกลบัไป
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
 

ในระยะสองปีท่ีผา่นมา หรือ พ.ศ. 2555-2556  แมว้า่เป็นช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ประสบภาวะขาดทุน แต่อาจกล่าวไดว้า่ 
เป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานเพ่ือยกระดบัผลการดาํเนินงาน โดยการลงทุนกลบัไปใหม่ในธุรกิจหลกั ซ่ึงในผลประกอบการ
ของปี พ.ศ. 2557 ไดพิ้สูจน์ถึงความพร้อมของบริษทัฯ ท่ีจะเติบโตต่อไป ดงัจะเห็นไดจ้ากกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ 
1,028 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงดีท่ีสุดในรอบ 5 ปี ซ่ึงมาจากผลการดาํเนินงานของหลายกลุ่มธุรกิจ ประกอบดว้ย  
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-บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หรือ TSS ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA เขา้ถือหุน้ร้อยละ 100 โดยทาํธุรกิจ
หลกั คือ การส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง สามารถทาํกาํไรไดสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 228 

- บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) หรือ เมอร์เมด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี TTA เขา้ถือหุน้ร้อยละ 57 และจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ สามารถทาํกาํไรไดสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 165 

- บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) หรือ UMS ยงัคงประสบภาวะขาดทุน แต่อยา่งไรกดี็ ตวัเลขขาดทุน
ลดลงเม่ือเทียบกบัผลประกอบการปีท่ีผา่นมา เน่ืองการลดค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่าเม่ือภาวะราคา
ถ่านหินของโลกปรับตวัสูงข้ึน UMS จะสามารถพลิกฟ้ืนไดอี้กคร้ัง   

-บริษทั บาคองโค จาํกดั หรือ บาคองโค ซ่ึงทาํธุรกิจหลกัดา้นปุ๋ย มีฐานการผลิตและการตลาดในประเทศเวียดนาม 
และไดข้ยายการส่งสินคา้ไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ มีผลประกอบการท่ีแขง็แกร่งและไดส้ร้างสถิติใหม่ของการเจริญเติบโตสูง
กวา่ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 36 
 ภาพรวมการลงทุนในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย  
 - การลงทุนของ TSS เพ่ือซ้ือเรือมือสอง ขนาด Supramax จาํนวน 6 ลาํ ใชเ้งินลงทุนประมาณ 4,284 ลา้นบาท 
 - การลงทุนของเมอร์เมด เพ่ือสั่งต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบน (Tender rig) จาํนวน 2 ลาํ คือ MTR 3 และ MTR 4 โดยนาํมา
ทดแทน MTR 1 และ MTR 2 ซ่ึงมีอายใุชง้านเกินกวา่ 30 ปี ซ่ึงใชเ้งินลงทุนประมาณ 2,108 ลา้นบาท 
 - การลงทุนของบาคองโค เพ่ือขยายสายการผลิต และรองรับการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศแถบอเมริกาใต ้รวมถึงการ
ส่งออกไปยงัประเทศอ่ืนๆ ท่ีขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 125 ลา้นบาท 
 - การลงทุนของ TTA ในกลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นธุรกิจกลุ่มใหม่ของ TTA โดยใชเ้งินลงทุนประมาณ 611 ลา้น
บาท เพ่ือซ้ือหุน้จาํนวนร้อยละ 9 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั (บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส) 
 บริษทั ไซโน แกรนด์เนส ประกอบธุรกิจผลิตนํ้ าผลไมแ้ละผกักระป๋องโดย มีฐานการผลิตในประเทศจีน ซ่ึงขนาด
การลงทุนของ TTA คร้ังน้ีเท่ากบัการลงทุนซ้ือเรือขนาด Supramax 1 ลาํ ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีไม่สูง เม่ือเทียบกบัการเปิดโอกาส
ทางการตลาดในประเทศจีน ซ่ึงมีประชากรอยู่กว่า 1,000 ลา้นคน โอกาสทางดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถนาํมาพฒันาต่อให้
เหมาะสมกบัตลาดในประเทศจีนและแถบภูมิภาคเอเซีย รวมถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านทาง คาร์ฟูร์ เทสโก ้วอลล์มาร์ท 
ฯลฯ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดีทัว่โลก และมีมากกวา่ 250 แห่งในประเทศจีน ถือวา่ธุรกิจน้ีมีโอกาสท่ีจะเติบโตและทาํ
กาํไรได ้
 
 ผลกระทบของราคานํ้ามนัตกตํ่าต่อธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ  
 - ธุรกิจของ TSS ไดรั้บผลกระทบในวงแคบ เน่ืองจากการให้บริการเรือเช่า ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบค่านํ้ ามนัท่ีใชใ้น
การขนส่ง ดงันั้นความเส่ียงของราคานํ้ามนัท่ีข้ึนหรือลง ลกูคา้จึงเป็นผูรั้บความเส่ียงนั้น 
 - ธุรกิจของเมอร์เมด ซ่ึงเป็นการใหบ้ริการใตท้ะเล ไดผ้ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคานํ้ามนัในวงแคบ เน่ืองจาก 
เมอร์เมดมีสัญญาระยะยาวกบัลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลให้ยงัตอ้งมีการใชบ้ริการซ่อมบาํรุงอย่างต่อเน่ือง แมว้่าราคานํ้ ามนัจะมีการ
เปล่ียนแปลง 
 - ธุรกิจของ UMS มีการปรับลดตน้ทุนในระดบัท่ีตํ่าสุดแลว้ ซ่ึงตอ้งรอให้ราคาถ่านหินในตลาดโลกปรับตวัข้ึนมา 
UMS จึงจะสามารถพลิกฟ้ืนกิจการใหก้ลบัมาทาํกาํไรไดด้งัเดิม 
  

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ คือการกา้วจากกลุ่ม SET 100 ไปสู่ SET 50 ภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากน้ี โดยองคป์ระกอบ
ของการกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวน้ั้นมี 2 ลกัษณะ คือ การเติบโตดว้ยทรัพยากรในองคก์ร (Organic Growth) ซ่ึงหมายถึง การ
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ลงทุนต่อธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือธุรกิจท่ีมีอยู ่เพ่ือสร้างใหเ้กิดผลกาํไรมากข้ึนและปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 
และ การเติบโตดว้ยทรัพยากรภายนอกองคก์ร (Inorganic Growth) หรือการเติบโตแบบกา้วกระโดด ซ่ึงหมายถึงการซ้ือกิจการ
ใหม่ หรือการทาํ M&A เช่น การลงทุนในบริษทัไซโน แกรนดเ์นส ท่ีผา่นมา ซ่ึงการลงทุนใหม่เพ่ือการเติบโตแบบกา้วกระโดด
น้ี ใชห้ลกั 4G ในการพิจารณา กล่าวคือ ตอ้งเป็นบริษทัท่ีดี (Good Company)  มีโอกาสเติบโตในอนาคต (Good Future)  อยูใ่น
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีดี (Good Industry) และ ราคาท่ีจะเขา้ไปถือครองตอ้งเป็นราคาท่ีดี (Good Price) 
   
 หลงัจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวรายงานภาพรวมของ
บริษทัฯ แลว้  นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวรายงานผลการดาํเนินงาน
และแนวโนม้ธุรกิจดงัน้ี 
 
 ภาพรวมผลประกอบการสาํหรับรอบปีบญัชี 2557 บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีดีท่ีสุดในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา โดยจะ
เห็นไดจ้ากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 16 จาก 18,463 ลา้นบาทเป็น 21,431 ลา้นบาท รวมถึงกาํไร EBITDA  ท่ีเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 76  ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดค่าใชจ่้าย และการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัรอบบญัชีปี 2556  
ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอยูป่ระมาณ 5,119 ลา้นบาท แต่สาํหรับรอบบญัชี 2557 น้ี บริษทัสามารถทาํกาํไร
เพ่ิมข้ึนจากเดิมไดถึ้ง 1,015 ลา้นบาท และเม่ือพิจารณาในส่วนกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ ซ่ึงจากเดิมท่ีขาดทุนอยู่
ประมาณ 253 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2556  ซ่ึงบริษทัฯสามารถพลิกทาํกาํไรไดม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 507 หรือ 1,028 ลา้น
บาท 
 
 โครงสร้างรายไดแ้ละการลงทุน ยึดหลกัความต่อเน่ืองกบัธุรกิจท่ีดาํเนินการในปัจจุบนั และความเก่ียวเน่ืองกบั
แผนงานท่ีจะทาํต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีไดน้าํเสนอผูถื้อหุน้ในรอบปีท่ีผา่นมา โดยจะเห็นไดจ้ากรายไดข้องธุรกิจมา
จากการดาํเนินงานของหน่วยธุรกิจทัว่โลกของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานร้อยละ 21 
ธุรกิจขนส่งร้อยละ 32 และ ธุรกิจพลงังานร้อยละ 47 โดยถือเป็นโครงสร้างท่ีมีความหลากหลายและมีความสมดุลใน
ขณะเดียวกนั 

 
ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (ดาํเนินงานโดย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี) 
ในปีท่ีผา่นมาถือไดว้า่มีความโดดเด่นในดา้นการลดตน้ทุนการดาํเนินงาน โดยมีสดัส่วนของค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ  

(Owner Expense) อยูท่ี่ประมาณ 3,921 เหรียญสหรัฐต่อวนั ถือวา่ตํ่ากวา่ตลาดซ่ึงอยูท่ี่ 5,082 เหรียญสหรัฐต่อวนั ซ่ึงส่งผลให้
จุดคุม้ทุนของผลกาํไร (Total Costs) ของ TSS อยูท่ี่ 8,077 เหรียญสหรัฐต่อวนั จากตวัเลขดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ หากดชันี
ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือมีแนวโนม้ท่ีจะตกตํ่าลง บริษทัฯ ยงัสามารถท่ีจะทาํกาํไรต่อไปได ้ นอกจากน้ีการเจริญเติบโตของ 
TSS ในปีท่ีผา่นมา เห็นไดจ้าก การเปิดสาขาใหม่ท่ีเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟฟริกาใต ้ และมีแผนท่ีจะขยายไปในอีกหลาย
ประเทศแถบมหาสมุทรแอตแลนติก 

 
ธุรกิจพลงังาน (ดาํเนินงานโดย บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
ผลประกอบการของเมอร์เมดดีท่ีสุดเท่าท่ีเคยผา่นมา โดยสามารถทาํกาํไรเพ่ิมข้ึน 3 เท่า เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกนั 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กาํไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของ TTA ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 314 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 832 ลา้นบาทในปี 2557 จึงทาํ
ใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตยิง่ข้ึนในปีต่อๆไป 
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ธุรกิจปุ๋ยและใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ (ดาํเนินการโดย บริษทั บาคองโค จาํกดั)        
ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตข้ึนทุกปี  โดยในรอบปีบญัชี 2557 บาคองโคมีกาํไรเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 36 

ซ่ึงสูงข้ึนอยา่งเป็นประวติัการณ์ โดยกาํไรมาจากการขายปุ๋ยและการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ ซ่ึงในปี 2557 พ้ืนท่ีคลงัสินคา้มียอด
จองเตม็พ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ทั้งหมดและบาคองโคยงัขยายการส่งออกปุ๋ยไปยงัต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงอนัเน่ืองมาก
จากความผนัผวนของค่าเงินเหรียญสหรัฐอีกทางหน่ึงดว้ย 
 

ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (ดาํเนินการโดยบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)   
ในปีท่ีผา่นมา UMS มีการจดัการสินคา้คงคลงัเพ่ือเปล่ียนเป็นเงินสด และนาํไปลดภาระหน้ีของ UMS ซ่ึงทาํใหแ้มว้า่

ผลประกอบการขาดทุน แต่ถือเป็นการขาดทุนท่ีลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั โดยหน้ีท่ีมีต่อสถาบนัการเงินสุทธิลดลงจาก 1,250 ลา้น
บาทในปี 2556 เหลือเพียง 537 ลา้นบาทเม่ือส้ินรอบบญัชีปี 2557 จนอาจกล่าวไดว้า่ UMS ไดมี้การปรับตวัอยา่งมาก เพ่ือให้
ธุรกิจมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน และพร้อมจะเติบโตต่อไป  

 
สรุปผลประกอบการ    
ในรอบบญัชี 2557 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 1,015 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีผลขาดทุนจาํนวน 

5,119 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติปี 2557 (ไม่รวมรายการปรับปรุงทางบญัชี) เท่ากบั 1,028 ลา้นบาท หรือ 
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 507 เม่ือเทียบกบัผลขาดทุน 253 ลา้นบาทในปี 2556 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีส่วนของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน ซ่ึงมา
จากการใชเ้งินเพ่ิมทุนเพ่ือซ้ือสินทรัพยส์าํหรับกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การซ้ือเรือเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ดงัจะเห็นไดจ้าก
ตวัเลขสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนเป็น 49,331 ลา้นบาท จากเดิม 43,298 ลา้นบาทในปี 2556 ทั้งน้ีการเติบโตของธุรกิจยงัเห็นไดจ้าก 
กาํไรสะสมของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 11,392 ลา้นบาท เป็น 12,408 ลา้นบาทในปี 2557 รวมถึงอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั เช่น 
อตัราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ซ่ึงลว้นแลว้แต่แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของบริษทัฯ ท่ีจะ
เติบโตต่อไปในอนาคต 

 
หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนายสมพร จิตเป็นธม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานเก่ียวกบัแผนธุรกิจและผลประกอบการแลว้ ประธานไดแ้จง้
ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกับวาระท่ี 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุ้นซักถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และเม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
และลงมติต่อไปดว้ยเลย  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 

ทาํไมมูลค่าตลาด (market value) หรือราคาหุน้จึงลดลง ทั้งท่ีธุรกิจของ TTA ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ดชันีขนส่งทางทะเล (Baltic Dry Index) เพียงอยา่งเดียว และมีลกัษณะของการเป็นบริษทั 
Holding คือ มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากธุรกิจท่ี
สัมพนัธ์กบัดชันี BDI อีกทั้งยงัประสบความสาํเร็จ ธุรกิจมีการขยายตวั ทาํกาํไรไดม้ากข้ึน
และมีผูถื้อหุน้เพ่ิมมากข้ึน  
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

การประเมินมูลค่าราคาหุ้นของบริษทัฯ นักลงทุนและกองทุนต่างๆ จะวิเคราะห์จากส่ิงท่ี
บริษทัไดเ้ขา้ถืออยู ่ซ่ึงธุรกิจขนส่ง หรือ TSS ยงัคงอิงอยูก่บัดชันี BDI แต่ธุรกิจหลกัอีกส่วน
หน่ึงของ TTA คือธุรกิจพลงังาน ดงันั้นการวิเคราะห์ธุรกิจ TTA จึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัการประเมินภาพของธุรกิจพลงังานโดยรวม หากธุรกิจพลงังานอยูใ่นทิศทางลง การ
ประเมินธุรกิจ TTA กจ็ะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจกล่าวไดว้า่ ราคาหุน้ TTA อาจไม่ได้
สะทอ้นภาพตวัเลขทางธุรกิจของ TTA ทั้งหมด 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ  

กล่าวเสริมวา่ การลงทุนของ TTA มีหลายส่วนไม่ไดอิ้งกบัธุรกิจขนส่งแต่เพียงอยา่งเดียว แต่
มีทั้งธุรกิจพลงังาน และธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ดงันั้นการท่ีราคาหุน้ลดลง ส่วนหน่ึงจึงเป็น
ผลมาจากมุมมองของผูถื้อหุน้ท่ีมีต่อธุรกิจบริษทัฯ 
 

นายสมบูรณ์ เอ้ือมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 
 

มีคาํถามดงัน้ี 
1. ตามท่ีทางผูบ้ริหารไดมี้การนาํเสนอผลกระทบของราคานํ้ ามนัต่อธุรกิจของบริษทั ว่า มี
ผลกระทบในวงแคบ ดงันั้นจึงอยากจะขอทราบภาพกวา้งๆ หากราคานํ้ ามนัมีการดีดกลบั
ข้ึนมาอยา่งรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น จะมีผลกระทบอยา่งไรต่อบริษทัต่างๆ  
2. ตามท่ีทางผูบ้ริหารได้มีการนาํเสนอว่า บาคองโคมีกาํไรเพ่ิมข้ึน แต่เม่ือพิจารณาแลว้ 
รายไดข้องบาคองโคลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา จึงอยากทราบสาเหตุท่ีรายไดล้ดลง แต่
กาํไรกลบัเพ่ิมข้ึน  
3. จากการท่ีทางบริษทัฯลงทุนในบริษทัไซโน แกรด์เนส เป็นจาํนวน 611 ลา้นบาทนั้น จึง
อยากทราบภาพรวมของธุรกิจ ขนาดตลาด ลาํดบัของธุรกิจเม่ือเทียบกบักลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั รวมถึงตวัเลขทางบญัชี เช่น สินทรัพย ์รายได ้กาํไร รวมถึงช่องทางจดัจาํหน่าย ท่ี
นําเสนอว่าปัจจุบัน 250 ช่องทาง ถ้าหากเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืนแล้วเป็นธุรกิจน้ีจัดว่ามี
ช่องทางการจดัจาํหน่ายมากหรือนอ้ยเพียงใด รวมไปถึงความนิยมของประชาชนในตวัสินคา้  
4. การผลิตนํ้ามนัของกลุ่มประเทศผูค้า้นํ้ ามนั เช่น ซาอุดิอาระเบีย ยงัไม่ลดลง แต่อยา่งไรก็ดี 
ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงลดปริมาณการผลิต  จึงอยากทราบผลกระทบต่อเมอร์เมดเน่ืองจาก 
รายไดห้ลกัของเมอร์เมดปัจจุบนัมาจากเรือขุดเจาะนํ้ ามนัจาํนวน 3 แห่ง และการบริหาร
จดัการเรือขดุเจาะดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะใด  
5. UMS มีกรณีพิพาทตั้งแต่ปีท่ีผา่นมา จึงอยากทราบความคืบหนา้ของกรณีพิพาทดงักล่าว 
และแนวโนม้ของการดาํเนินธุรกิจ ในภาวะราคาถ่านหินตกตํ่า รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขนักบัคู่แข่ง และความสามารถในการทาํกาํไรของ UMS 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ  

หากราคานํ้ ามนัปรับตวัข้ึน แมว้า่จะไม่อาจกลบัไปถึงราคาเดิมก็ตาม น่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจ 
กล่าวคือความวิตกกงัวลต่อการขุดเจาะสํารวจท่ีลดลง หรือการชะลอการลงทุนของบริษทั
นํ้ ามันก็จะหมดไป ในขณะเดียวกนัความวิตกกังวลในธุรกิจของเมอร์เมด ซ่ึงเป็นธุรกิจ
พลงังานและธุรกิจหลกัของบริษทัฯ กจ็ะลดลงเช่นเดียวกนั 
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หากเปรียบเทียบกบัสถานการณ์เม่ือ พ.ศ. 2551 ซ่ึงราคานํ้ามนัอยูท่ี่ระดบั 40 เหรียญสหรัฐซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ปัจจุบนั แมว้า่สถานการณ์ปัจจุบนัราคานํ้ามนัอาจอยูใ่นแนวท่ีตํ่าสุด
แล้ว แต่โอกาสท่ีราคาจะกลับไปท่ีจุดเดิมเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2551 เป็นส่ิงท่ียากกว่า 
เน่ืองจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลดตํ่าของราคานํ้ามนัต่างกนั โดยในอดีต ราคานํ้ามนัตกตํ่าเป็น
ผลจากปัญหาสถาบนัการเงินซ่ึงกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทาํใหค้วามตอ้งการนํ้ามนัลดตํ่าลง 
ส่งผลให้ราคานํ้ ามนัลดตํ่าลงอยา่งรวดเร็ว แต่สถานการณ์ปัจจุบนั เป็นผลจากการท่ีมีแหล่ง
ผลิตนํ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึนนอกกลุ่ม OPEC ทั้งในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งกลุ่ม 
OPEC โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่ยอมลดกาํลงัการผลิต ทาํใหเ้กิดภาวะท่ีนํ้ามนัมี
มากกวา่ความตอ้งการใช ้(Oversupply) 
 
กล่าวโดยสรุปคือสําหรับคาํถามขอ้แรกไดว้่า หากราคานํ้ ามนัมีการปรับตวักลบัมา ย่อม
ส่งผลดีต่อบริษทัฯ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 

สาํหรับคาํถามขอ้ 4  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็ของราคานํ้ามนั ซ่ึงปัจจุบนัเมอร์เมด 
มีสัญญาระยะยาว 3 – 5 ปีกบัลูกคา้อยู ่ดงันั้นหากเป็นกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดคือ ลูกคา้บอกเลิก
สัญญา เน่ืองจากจะลดกาํลังการผลิต ปัจจัยท่ีลูกค้านํามาพิจารณาเพ่ือบอกเลิกสัญญา 
สามารถ  แบ่งได้เ ป็น  2  ส่วน  คือ  ปัจจัยต้นทุนทางภู มิศาสตร์  เ ช่น   การขุดเจาะท่ี
ซาอุดิอาระเบียมีตน้ทุนท่ีตํ่าสุด เม่ือเทียบกบัการขุดเจาะรัสเซียจะมีตน้ทุนท่ีสูงท่ีสุด  หรือ
ปัจจยัเร่ืองค่าใชจ่้าย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทเรือขดุเจาะหรือวิธีการขดุ ซ่ึงมีอตัราค่าเช่าท่ีต่างกนั 
โดยเเรือขุดเจาะท่ีมีตน้ทุนสูง มีโอกาสถูกยกเลิกสัญญาไดง่้ายกวา่ ในขณะท่ีเรือขุดเจาะของ
เมอร์เมด มี shallow water cost ต่อวนัตํ่าสุดเม่ือเทียบกบั drill ship, submersible, rig โดยมี
ตน้ทุนตํ่าเป็นอนัดบั 1 หรือ 2 ดงันั้นโอกาสท่ีถูกบอกเลิกสัญญาจึงยากกว่าเรือขุดเจาะท่ีมี
ค่าใชจ่้ายสูง 
    

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการ 
 

สําหรับคาํถามในขอ้ 3 บริษทัไซโน แกรนด์เนส ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2540 ท่ีประเทศจีน โดย
ประกอบธุรกิจส่งออกผกักระป๋องไปยงัทวปียโุรป ปัจจุบนัรายไดข้องบริษทัโดยประมาณอยู่
ท่ี 10,000 ลา้นบาท และปีท่ีผา่นมามีกาํไร 2,000 ลา้นบาท โดยนบัตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2552 เป็น
ตน้มา บริษทัไดเ้ร่ิมผลิตและขายนํ้าผลไมโ้ลควอท หรือ ป่ีแป๊ ( 枇杷果) ชนิดพร้อมด่ืม และ
ในปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีการเปิดตลาดใหม่ในประเทศจีน นอกเหนือจากตลาดนํ้ าผลไม ้เคร่ืองด่ืม
สมุนไพร ท่ีมีในปัจจุบนั โดยตลาดเคร่ืองด่ืมใหม่น้ี เรียกวา่ functional drink (เคร่ืองด่ืมท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย) ซ่ึงในตลาดใหม่น้ีไดร้วมตลาดย่อยของเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมโ้ลควอท
ดว้ย โดยบริษทัไซโน แกรนดเ์นสไดถื้อส่วนแบ่งตลาดนํ้ าผลไมโ้ลควอทอยูก่ว่าร้อยละ 80 
และมีช่องทางการจดัจาํหน่ายครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือตลอดจนภาคใตข้องประเทศจีนกวา่ 
250 ช่องทาง ตวัอยา่งเช่น เมืองเซ่ินเจ้ิน จดัจาํหน่ายผา่นทาง เทสโก ้คาร์ฟร์ู และ เซเวน่อีเลฟ
เว่น นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมา บริษทัไซโน แกรนด์เนส ยงัไดเ้ร่ิมส่งออกไปยงัต่างประเทศ
เป็นคร้ังแรก คือฮ่องกง แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษทัไซโน       แกรนด์เนส ยงัคงมุ่งทาํ
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การตลาดในประเทศจีนเป็นหลกั และสามารถสร้างกาํไรเฉพาะจากส่วนของนํ้ าผลไม้
โลควอทไดร้าว 1,500 ลา้นบาทในปีท่ีผา่นมา 
 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมา บริษทัฯ จึงมองเห็นจุดแขง็ของบริษทัไซโน แกรนดเ์นส ไม่วา่จะเป็นการมี
ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ทัว่ประเทศ ซ่ึงถา้หากบริษทัฯ จะทาํการส่งออกสินคา้ไปยงัประเทศ
จีน กมี็ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงผลิตภณัฑข์องบริษทัไซโน แก
รนดเ์นสให้มีความสากลมากยิ่งข้ึน ดงันั้นจึงมองเห็นโอกาสท่ีจะเติบโตของธุรกิจน้ี ซ่ึงในปี
ต่อไป บริษทัฯ จะมีโอกาสร่วมมือกบับริษทัไซโน แกรนด์เนส ในการพฒันาสินคา้ และ
สนบัสนุนการส่งออก 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวเสริมวา่ บริษทัไซโน แกรนดเ์นส เป็นบริษทัท่ีมีโอกาสเติบโตสูงมาก และเม่ือพิจารณา
จากวิสัยทัศน์ของ TTA ท่ีมุ่งจะเป็นบริษัทลงทุนชั้นนําของเอเซีย ท่ีพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงเสมอ แมว้า่จะไม่ไดเ้ป็นกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั แต่การลงทุนในบริษทั  ไซ
โน แกรนดเ์นส เป็นการลงทุนท่ีตํ่า และมีผลตอบแทนท่ีดี จึงมีส่วนเสริมการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ 
 

นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน 

สําหรับคาํถามขอ้ 2 เร่ืองบาคองโค แมว้่าจะมีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน จาก 196,000  ตนั เป็น 
202,000 ตนั แต่เน่ืองจากราคาขายต่อหน่วยในตลาดโลกลดลงจึงทาํให้รายไดข้องบาคองโค
ลดลง อยา่งไรกดี็การท่ีธุรกิจมีกาํไรเพ่ิมข้ึน กเ็น่ืองมาจากความสามารถในการบริหารตน้ทุนให้
ต ํ่าลง ทาํใหส่้วนต่างของราคาขายและตน้ทุนสูงกวา่ท่ีผา่นมา กาํไรจึงเพ่ิมข้ึน 
 
สาํหรับประเดน็ของ UMS ท่ีเก่ียวกบัขอ้พิพาทในกรณีท่ีมีคาํสั่งใหย้ติุการดาํเนินงานของแหล่ง
โรงงานผลิตท่ีสวนส้ม จังหวดัสมุทรสาคร นั้ น นับตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้
ดาํเนินการแลว้ และไดเ้ร่ิมผลิตเพ่ือจาํหน่ายจาํนวนหน่ึง อยา่งไรก็ดีในส่วนของท่าเรือเพ่ือนาํ
ถ่านหินข้ึนมาผลิตยงัไม่สามารถทาํได้ แม้ว่าเทคโนโลยีการผลิตจะมีความปลอดภัยต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเป็นระบบปิด แต่อยา่งไรก็ดีการขนถ่ายถ่านหินจากท่าเรือยงัมีปัญหาอยู ่
ซ่ึงหากจะดําเนินการต่อ อาจจะต้องมีการปรับปรุงท่าเรือต่อไป ทั้ งน้ีในระหว่างน้ีอาจ
ดาํเนินการเพ่ือขอใบอนุญาตให้สามารถขนถ่ายสินคา้ประเภทอ่ืนได ้เพ่ือสามารถหารายไดใ้ห้
กิจการอีกทางหน่ึง 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  
ประธานฯ 
   

กล่าวเสริมว่า ปัจจุบนั UMS ยงัอยูใ่นขั้นตอนของการหาผูร่้วมลงทุนใหม่เพ่ือจะพลิกฟ้ืน
กิจการ และหาแนวทางร่วมกนัระหวา่ง UMS และ TTA เพ่ือใหภ้าพรวมของธุรกิจออกมาดี
ท่ีสุด หากมีความคืบหนา้จะแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 
 

ผูถื้อหุน้ 
(แจง้ช่ือไม่ชดัเจน) 

มูลค่าทางบญัชีท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2557 คือ 24.43 บาทต่อหุ้น ซ่ึงนอ้ยกวา่ตวัเลข
ในสไลดท่ี์ปรากฎบนหนา้จอ จึงขอคาํช้ีแจง 
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นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน   
 

ตวัเลขท่ีแสดงในงบการเงินยงัไม่ไดห้ัก Minority interest ไว ้ทาํให้มีขอ้แตกต่างกบัตวัเลขท่ี
แสดงในสไลด ์อยา่งไรกดี็ขอตรวจสอบกบัทางเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งอีกคร้ัง และจะแจง้ใหท้ราบ
อีกคร้ัง 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 
   

มีคาํถามดงัน้ี 
1. จากรายงานประจาํปี บริษทัฯ ซ้ือเรือจาํนวน 6 ลาํ ซ่ึงมีอายปุระมาณ 8 - 9 ปี โดยใชเ้งินลงทุน 
22 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงแตกต่างจากท่ีแจง้ไวใ้นการเพ่ิมทุนคราวท่ีผา่นมาวา่ จะมีการซ้ือเรือมือ
สอง โดยใชเ้งินลงทุนราว 15-16 ลา้นเหรียญสหรัฐ และเรือท่ีจะซ้ือมีอายรุาว 5 - 6 ปี ซ่ึงการซ้ือ
มาในราคาท่ีแพงเช่นนั้นน่าจะมีผลทาํใหค้่าเส่ือมสูงข้ึน ตน้ทุนเรือต่อวนัสูงข้ึน เพราะเหตุใดจึง
ตดัสินใจซ้ือ ทั้งท่ีต่างจากขอ้มูลท่ีใหไ้วใ้นสมยัก่อน และเม่ือเทียบราคาเรือในปัจจุบนั กบัราคา
ท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาต่างกนัเพียงใด เพราะถา้ราคาไม่ห่างกนัเยอะ กแ็สดงวา่ไม่ไดซ้ื้อมาในราคาท่ี
ถกู 
2. ผลกระทบจากราคานํ้ามนัต่อธุรกิจเมอร์เมดยงัอธิบายไม่ชดัเจน เพราะถึงแมจ้ะมีสัญญาระยะ
ยาว แต่เรือขดุเจาะ หรือ rig ท่ีเมอร์เมดท่ีไดล้งทุนไปใหม่น้ี จะสามารถคิดราคาเท่ากบัปัจจุบนัน้ี
หรือไม่ และกาํไรในปีต่อๆไปของเมอร์เมดจะเป็นอยา่งไร และภาพรวมของตลาดต่อไปอยา่งไร 
3. ช่วง 2 - 3 ปีก่อนมีการบนัทึก การดอ้ยค่า (impairment) ของเรือ ซ่ึงทาํใหค้่าเส่ือมตํ่าลง ดงันั้น
ถา้หากบริษทัไม่บนัทึกการดอ้ยค่าดงักล่าว ผลทางบญัชีจะเป็นอยา่งไร 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  
ประธานฯ 
 

ในเร่ืองของราคานํ้ ามนัซ่ึงไดอ้ธิบายไปแลว้ ว่าบริษทัฯ มีสัญญาระยะยาว และคู่สัญญาของ
บริษทัฯ เป็นบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติรายใหญ่ มีกาํลงัการผลิตสูง และตน้ทุนตํ่า เช่น Saudi 
Aramco ซ่ึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากราคานํ้ ามนัอยา่งแน่นอน เพราะมีแหล่งนํ้ ามนัสาํรอง มี
กาํลงัการผลิตท่ีจดัวา่เกือบสูงท่ีสุดในโลก มีตน้ทุนการผลิตท่ีตํ่า ดงันั้นหากมีการปิดแหล่งขดุ
เจาะ บริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบ คือ แหล่งขดุเจาะในพ้ืนท่ีท่ีมีตน้ทุนสูง หรือ แหล่ง Shale Gas 
ในสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นการขดุเจาะบนพ้ืนดิน ซ่ึงไม่ใชพ้ื้นท่ีท่ีบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู ่ดงันั้น
ราคานํ้ามนัจึงไม่มีผลกระทบกบัธุรกิจมากนกั สาํหรับการลงทุนใหม่ในปีต่อๆไปนั้น บริษทั
จะมุ่งเนน้การลงทุนในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใตน้ี้หรือตะวนัออกกลาง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีหลกั
ของกิจการ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กล่าวเสริมวา่ เดิมแผนการซ้ือเรือของบริษทัฯ คือ การทยอยซ้ือเรือจากเดิมท่ีมีอยู ่19 ลาํ จน
ครบ 30 ลาํ ซ่ึงราคาของเรือขณะท่ีซ้ือในรอบปีท่ีผ่านมา เป็นราคาท่ีปรับตัวสูงข้ึนกว่า
ช่วงเวลาท่ีได้มีการเพ่ิมทุน โดยราคาเรือ ณ ปัจจุบัน อาจจะตํ่ากว่าราคาซ้ือเล็กน้อย แต่
อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ ยงัไม่ไดท้าํการซ้ือเพ่ิมตามแผนท่ีเคยแจง้ไว ้ยงัคงซ้ือเพียงแค่ 6 ลาํ และ
รอพิจารณาสถานการณ์ตลาดไปตามความเหมาะสม  
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เหตุผลของการซ้ือเรือมือสอง คือ เพ่ือให้สามารถเร่ิมดาํเนินการไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอให้
เรือสร้างเสร็จ ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 2 ปีโดยไม่สามารถทาํกาํไรใดๆได ้นอกจากน้ีการเพ่ิม
จาํนวนกองเรือให้มากข้ึน ทาํให้ตน้ทุนคงท่ีนั้นกระจายออกไป ตน้ทุนในการแข่งขนัของ
บริษทัฯ กจ็ะโดดเด่นกวา่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั อยา่งไรกดี็การลงทุนในเรือ หรือ rigs 
จดัเป็นการลงทุนท่ีสูง ซ่ึงผลตอบแทนยงัอิงอยูก่บัราคาตลาดโลก ดงันั้นบริษทัฯ จึงกระจาย
ความเส่ียงไปยงัสินค้าบริโภคมากข้ึนโดยใช้เงินลงทุนส่วนหน่ึงลงทุนในบริษทัไซโน    
แกรนดเ์นส ซ่ึงเทียบเท่ากบัมูลค่าเรือ 1 ลาํ ซ่ึงคาดหมายไดว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ 
ผูถื้อหุน้ 
 

การเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จะมีเม่ือไหร่ รายละเอียดอยา่งไร และจะนาํไปซ้ือหุ้นบางจากจริง
หรือไม่ 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  
ประธานฯ 
 
 

การเขา้ซ้ือกิจการของบางจาก ยงัไม่สามารถให้ขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นขณะน้ี เน่ืองจากเป็น
ขอ้ตกลงระหวา่งกนัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
  
สําหรับ แผนการใชเ้งินเพ่ืมทุนและรายละเอียดต่างๆ จะมีการนาํเสนอในวาระการเพิ่มทุน 
ขอใหร้อฟังในวาระการเพ่ิมทุน 
 

นายธีธชั วณิชเสถียร 
ผูถื้อหุน้ 

1. แผนการเขา้ SET 50 มีวสิัยทศัน์อยา่งไร มีตวัช้ีวดัใดบา้ง มองภาพวา่ขนาดตลาด รายไดจ้ะ
มีแนวโนม้เป็นอยา่งไร นอกจากน้ี D/E ในปัจจุบนัยงัอยูท่ี่ประมาณ 1 ซ่ึงการเติบโตต่อไป
ตอ้งใชเ้งินทุนมาก มีแนวโนม้จะเพ่ิมทุน กูย้มืหรือไม่ และจะส่งผลต่อ D/E อยา่งไร 
 
2. สัดส่วนของรายไดจ้ากธุรกิจเดินเรือเป็นอย่างไร และถา้หากมีธุรกิจอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ย 
ธุรกิจหลกัจะมีโครงสร้างรายไดอ้ยา่งไร มีมุมมองในธุรกิจอ่ืนอยา่งไร 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

ธุรกิจเดินเรือเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ เช่นเดียวกบัธุรกิจของการรับจา้งขุดเจาะนํ้ ามนั 
ซ่อมแซมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ขุดเจาะในทะเล ท่อใตท้ะเล ให้บริการนักประดานํ้ า รวมถึง
ธุรกิจดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่งโลจิสติกส์  
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

การลงทุนหลักไม่ได้จาํกัดแค่การเดินเรือ ยงัรวมไปถึงพลังงาน ถ่านหิน ปุ๋ย ซ่ึงการจะ
เจริญเติบโตต่อไปไดน้ั้น ตอ้งสร้างธุรกิจหลกัปัจจุบนัให้แข็งแรง และมุ่งมองหาธุรกิจท่ีมี
โอกาสเป็นดาวเด่นเพ่ิมข้ึน ท่ีผา่นมาจะเห็นไดจ้ากการลงทุนในธุรกิจปุ๋ย บาคองโค ซ่ึงลงทุน
เพียงประมาณ 10 ลา้นเหรียญสหรัฐ แต่ปัจจุบนัสามารถสร้างรายไดก้ว่า 100 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงคืนทุนในเวลาไม่ก่ีปี และจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ภายในไตรมาสท่ี 2 
ของปีน้ี ดงันั้นบริษทัฯ จึงมองหาบริษทัท่ีมีโอกาสเป็นดาวเด่นต่อไป  
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นอกจากน้ีท่ีไดก้ล่าวถึง Organic Growth ไปแลว้นั้น ช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้การ
ลงทุนในธุรกิจหลกัทั้งหมดของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นการขยายกองเรือ การสร้าง rigs ใหม่  
 
การท่ีตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E) ของบริษทัอยู่ในระดบัท่ีตํ่า เป็นการดาํเนิน
นโยบายแบบ conservative เพ่ือไม่ให้มีส่วนของหน้ีสินสูงเกินไป (over-leverage) เพราะ
ธุรกิจดา้นพลงังาน การขนส่งทางเรือ ตอ้งคาํนึงความเขม้แขง็ดา้นการเงิน โดยเฉพาะเวลาท่ี
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เช่นในปัจจุบนัท่ีราคานํ้ ามนัลดจาก 100 เหรียญสหรัฐ ลงมาอยู่ท่ี 50 
เหรียญสหรัฐ  ดว้ยอตัราส่วน D/E น้ี ตวัเลขทางการเงินของบริษทัฯ จึงไม่ไดรั้บผลกระทบ 
ซ่ึงในปีท่ีผา่นมา มี 2 บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบั เมอร์เมด ปิดตวัไป อนัเน่ืองมาจาก มี
ส่วนหน้ีสินสูงเกินไป (over-leverage)  
 
อย่างไรก็ดี ทุกการลงทุนของบริษทั เน้นให้ธุรกิจหลกัเติบโตอย่างแข็งแรง หรือ Organic 
Growth และในการเติบโตแบบกา้วกระโดด หรือ Inorganic Growth นั้น บริษทัฯ ไม่ยดึติด
กบักลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมองหาโอกาสใหม่ๆ ตามหลกัการ 4G ท่ี
ไดก้ล่าวไปแลว้ นัน่คือ Good Company, Good Future, Good Industry และ Good Price ซ่ึง
ถา้บริษทัฯ มีการเงินท่ีเขม้แขง็ โอกาสท่ีจะไดธุ้รกิจใหม่ๆ ยอ่มเร็วกวา่คู่แข่ง  
 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการ 
 

กล่าวเสริมในเร่ืองกลยทุธ์การลงทุนวา่  สาํหรับ เมอร์เมดในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา มีกลยทุธ์
ท่ีจะเปล่ียนกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ ามนัรายใหญ่ (Oil Major Company) เช่น Exxon Mobile, 
Chevron, BP ให้เป็นกลุ่มบริษทันํ้ ามนัแห่งชาติ (National Oil Company) เช่น Qatar 
Petroleum National Oil Company, Abu Dhabi National Oil Company, Pertamina และ
ประเทศจีน เพ่ือใหไ้ดส้ัญญาระยะยาว จะเนน้สัญญาระยะยาว 3 ปีข้ึนไป หรือลูกคา้บางรายมี
สัญญาระยะยาว 5 ปี เช่น  กลุ่ม Saudi Aramco และสามารถไดสิ้ทธิต่อสัญญาอีก 2 รวมเป็น 
7 ปี จะทาํให้บริษทัมัน่คงและมีเสถียรภาพ ราคานํ้ ามนัมีผลกระทบ แต่ไม่มากเท่ากบับริษทั
อ่ืน เพราะลกูคา้ของบริษทัฯ เป็นบริษทัขนาดใหญ่ และอยูใ่นกลุ่ม OPEC ซ่ึงมีกาํลงัการผลิต
ใหญ่ และตน้ทุนการผลิตแทบจะตํ่าท่ีสุดของโลก 
 

นายธีธชั วณิชเสถียร 
ผูถื้อหุน้ 
 

มองขนาดของบริษทัใน 2 - 5 ปีขา้งหนา้วา่เป็นอยา่งไร  มีโอกาสไปถึง SET 10 หรือไม่ 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

การอยูใ่น SET 50 ไดค้วรมีขนาดของธุรกิจประมาณ 50,000 – 60,000 ลา้นบาท ซ่ึงถา้จะกา้ว
ไปถึง SET 10 ขนาดของธุรกิจควรมากกวา่หลายแสนลา้นบาท ซ่ึงอาจจะใชเ้วลาพอสมควร  
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

มีคาํถามวา่ 
1. การใหเ้งินกูแ้ก่ Soleado Holdings Pte. Ltd ตามหนา้ 135 ของรายงานประจาํปี ยอ่หนา้
แรก ใหเ้พ่ือไปทาํอะไร 
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2. ทาํไมจึงมีการให้กูแ้ก่ Merton และขอ้ความในยอ่หนา้สุดทา้ย ในหนา้ 136 ของรายงาน
ประจาํปี ท่ีกล่าววา่ “...จึงถูกต้ังขึน้เตม็จาํนวนเพ่ือสํารองสําหรับการท่ีอาจจะไม่ได้รับชาํระ
หนีคื้น” มีความหมายวา่อยา่งไร มีความเส่ียงวา่จะไม่ไดช้าํระคืนหรือไม่ 
3. เงินกูย้มืระหวา่งบริษทัไม่ไดมี้การแจกแจงอยา่งละเอียด ซ่ึงเท่าท่ีทราบเป็นของ UMS 350 
ลา้นบาท จึงเรียนถามวา่บริษทัฯมีโอกาสเรียกคืนหรือไม่ และอตัราดอกเบ้ียเม่ือครบ 1 ปีแลว้
มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 
4. จากหมายเหตุ หนา้ 150 ท่ีกล่าวถึงการควบรวมบริษทัยอ่ย 45 บริษทัเขา้เป็นบริษทัพรีโม 
ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน)  ขอถามว่า แต่เดิมนั้นมีการให้เรือ 1 ลาํ เป็น 1 บริษทั เพ่ือจะลด
ผลกระทบหากบริษทัหน่ึงเกิดปัญหา  แต่ตอนน้ีมาควบรวมกิจการไปแลว้ จะทาํให้เกิด
ปัญหาหรือไม่ และการควบรวมมีประโยชน์กบับริษทัฯ อย่างไร นอกจากน้ีกิจการท่ีอยูใ่น
การจดทะเบียนยกเลิกกิจการ และบริษทัท่ีหยุดการดาํเนินธุรกิจตามท่ีปรากฎในหมายเหตุ 
หมายถึงบริษทัใด 
5. ตามหนา้ 156 - 159 ไม่ปรากฎวา่บาคองโคจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ TTA เท่าไหร่ในปีท่ีผา่น
มา และอยากทราบเหตุผลของการจ่ายปันผลของบริษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปป้ิง จาํกดั จาํนวน 
111 ลา้นบาท และเป็นการจ่ายก่อนหรือหลงัควบรวมกิจการ  
 

นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน 

คาํถามขอ้แรก การใหเ้งินกูแ้ก่ Soleado เพ่ือเป็นการนาํไปลงทุนใน เมอร์เมด เพ่ือซ้ือเรือของ
เมอร์เมด   
 
คาํถามขอ้ 2 ในเร่ืองของ Merton Group (Cyrus) Limited หรือ Merton เป็นเร่ืองของการ
ลงทุนในอดีต ซ่ึงบริษทัฯเคยร่วมลงทุนกบั Merton ในรูปของกิจการร่วมทุน (Joint Venture) 
เพ่ือลงทุนในเหมืองท่ีประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แต่เน่ืองจากถ่านหินไม่ประสบ
ความสาํเร็จ ทั้งในเร่ืองค่าความร้อน รวมถึงกรรมวิธีการขุดเจาะในประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงใช้
การขุดเจาะแบบเป็นอุโมงค์ลงไป เพราะฉะนั้นการดาํเนินงานจึงค่อนขา้งยุ่งยาก และมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึน จึงต้องมีการตั้ งการด้อยค่า ขณะน้ีทางบริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการหา
ทางแกไ้ขเพื่อใหส้ามารถดึงเงินลงทุนบางส่วนกลบัคืนมา 
 
สาํหรับบริษทัพรีโม ชิปป้ิง จาํกดั (มหาชน) หรือพรีโม เป็นบริษทัท่ีตั้งข้ึนมา เพ่ือควบรวม 
45 บริษทัยอ่ยท่ีเคยประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง แต่เม่ือมีการ
ขายเรือออกไปแลว้ บริษทัเหล่านั้นกไ็ม่ไดด้าํเนินกิจการอะไรอีก บริษทัฯ จึงควบรวมบริษทั
เหล่านั้นเขา้ไวด้ว้ยกนั เพ่ือความสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้ายในการยบุรวมบริษทัเพียงคร้ัง
เดียว แทนท่ีจะยบุเป็นรายบริษทัซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ 
 
เรือ ทอร์ จูปิเตอร์ มีการขายออกไปแลว้และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ ดงันั้นก่อนการควบ
รวมกิจการ สินทรัพย ์หรือเงินสดเหลืออยู่จะมีการรวมยอด และจ่ายออกมาในรูปปันผล
ดงักล่าว 
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การปล่อยกูใ้หก้บั UMS คิดดอกเบ้ียตามตน้ทุนบวกส่วนต่างเลก็นอ้ย ในส่วนของการไดรั้บ
เงินกูคื้น TTA ไดเ้ขา้มากาํกบัดูแลกิจการอย่างใกลชิ้ด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากบัสถาบนั
การเงิน ดงัจะเห็นไดจ้าก  การเปล่ียนสตอ็คให้เป็นเงินมาใชห้น้ี การลดค่าใชจ่้ายให้ต ํ่ากว่า
คู่แข่ง และดาํเนินนโยบายแบบ conservative เน่ืองจาก TTA ถือหุน้ใน UMS ร้อยละ88 จึง
ตอ้งรักษาความน่าเช่ือถือ แต่การไดรั้บชาํระหน้ีคืนตอ้งใชเ้วลาพอสมควร เน่ืองจาก UMS ยงั
อยูใ่นภาวะฟ้ืนตวั 
 
ในส่วนคาํถามของผูถื้อหุน้ท่ีคา้งไว ้ในเร่ืองมูลค่าทางบญัชี (Book Value) ขอช้ีแจงวา่มูลค่า
ทางบญัชีก่อนหกั Minority interest สาํหรับงบการเงินส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 คือ 24.43 
บาทต่อหุน้ และเม่ือหกั Minority interest แลว้จะเป็น 18.27 บาทต่อหุน้ 
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

มีคาํถามดงัน้ี 
1. ขอคาํช้ีแจงเร่ืองการจ่ายปันผลของบาคองโค จาํนวน 328 ลา้นบาท วา่ผูถื้อหุ้น TTA จะ
ไดรั้บหรือไม่ และการจ่ายปันผลของเมอร์เมด เป็นการขออนุมติัเพ่ือจ่ายในงวดท่ีจะถึง
หรือไม่ 
2. Qing Mei Pte. Ltd. ทาํธุรกิจอะไร ยงัดาํเนินกิจการอยูห่รือไม่ 
3. การตั้งรายการดอ้ยค่าของ UMS ถา้มีมูลค่าเป็นบวกข้ึนมา จะสามารถจ่ายปันผลและ
บนัทึกรายการใหเ้ป็นบวก ไดห้รือไม่  
 

นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน 

การจ่ายปันผลของ PMTA และการนาํเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะอยู่ในวาระ
สุดทา้ยของการประชุมคร้ังน้ี จึงขอช้ีแจงรายละเอียดในวาระดงักล่าว 
 
Qing Mei Pte. Ltd หรือ ชิงเมย ์เป็นช่ือเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ 
(Joint Venture) ระหวา่ง Soleado Holdings Pte. Ltd ซ่ึง TTA ถือหุน้ กบั Merton Group 
(Cyrus) Limited และ Britmar (Asia) Pte. Ltd แต่เน่ืองจากค่าความร้อนของถ่านหินไม่
เหมาะสม ประกอบสถานท่ีตั้ งห่างไกล การขนยา้ยลาํบาก แม้มีการปรับไปทําธุรกิจ
โรงไฟฟ้า กย็งัไม่เหมาะสม  
 
สาํหรับ UMS จากแผนท่ีไดว้างไว ้UMS บริษทัฯคาดหวงัวา่จะฟ้ืนกลบัมาไดใ้นปีน้ี ซ่ึงกต็อ้ง
พิจารณาต่อไป โดยในส่วนรายการดอ้ยค่า หากสามารถกลบัมาเป็นบวกไดแ้ลว้ การปรับการ
ตั้งดอ้ยค่าหรือการพิจารณาจ่ายปันผล จะอยู่บนพ้ืนฐานของขอ้กาํหนดและมาตรฐานการ
บญัชี  
 

หลังจากท่ีได้มีการซักถามและตอบขอ้ซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
ของบริษทัฯ สําหรับรอบบญัชี 2557 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ 
เชิญประชุม 



 

17 
 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีบัญชี
ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  2557 พร้อมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชี   ซ่ึงผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯแลว้  ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการบัญชีใดท่ีเปล่ียนแปลงและมีผลกระทบ
อยา่งไร 
 

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
ผูส้อบบญัชี สาํนกังานบญัชี 
เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จาํกดั 
 

รายงานประจาํปีไดแ้สดงเร่ืองดงักล่าวไวใ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 หนา้ 113 
การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี ในเร่ืองผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ
บญัชีมีปรากฎในหนา้ 114 และสาํหรับงบกาํไรขาดทุนในหนา้ 115  
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอให้อธิบายโดยสรุปอีกคร้ัง เน่ืองจากผูถื้อหุ้นท่ีไม่เขา้ใจบญัชี ไม่สามารถเขา้ใจส่ิงท่ี
แสดงในหนา้ต่างๆ ตามท่ีแจง้ 
 

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
ผูส้อบบญัชี สาํนกังานบญัชี 
เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จาํกดั 

ตวัหลกัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินของ TTA ปีน้ีมาจากส่วนของภาษีเงินได ้ทาํให้กาํไร
งบการเงินรวมลดลง 32 ลา้นบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการมีกาํไรเพ่ิมข้ึน 16 ลา้นบาท 
และ กาํไรต่อหุ้นของงบการเงินรวมปรับลดลง 0.03 บาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
เฉพาะ TTA จะมีกาํไรต่อหุน้เพ่ิมข้ึน 0.01 บาท 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

 ประธานขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน และงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ สําหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2557 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

593,310,562 459,260 152,626 86,376 594,008,824 

99.9081% 0.0773% - 0.0145% 100.00% 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 68 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 6,278,492 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,796 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 594,008,824 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงินสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 

และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย   
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 43  บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
สาํรองเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรอง
น้ี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปีเท่ากบั 1,015,228,837 
บาท (หน่ึงพนัสิบห้าลา้นสองแสนสองหม่ืนแปดพนัแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาท) และบริษทัฯไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน
รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 5,330,000 บาท 

 
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของ            

งบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนกบัแผนการ
ลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาทบทวน หรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผล   
เป็นคร้ังคราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ และขอ้มูลการเปรียบเทียบอตัรา
การจ่ายเงินปันผลท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
(ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน  5,330,000 บาท 

(ข)      การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น  บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดให้วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2558 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ  
ผูถื้อหุน้ 

จากการท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผูถื้อ
หุน้ อยากทราบวา่จะขอคืนภาษีไดร้้อยละเท่าไร  
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นายสมพร จิตเป็นธม  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ใหญ่สายงานบญัชี 
และการเงิน 

เน่ืองจากรายไดข้องบริษทัฯ มาจากเงินปันผลเป็นหลกั ซ่ึงตามกฎหมาย บริษทัฯ ไดรั้บการ
ยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (Corporate Income Tax) ในส่วนท่ีเป็นเงินไดจ้าก 
เงินปันผล ดงันั้น จึงไม่มีการเครดิตภาษีคืนให ้เม่ือบริษทัฯ เอาเงินตรงน้ีมาจ่ายเป็นเงินปัน
ผลให้แก่ผูถื้อหุ้น จึงตอ้งดูเร่ืองของฐานภาษีของแต่ละบุคคลว่าตอ้งเสียภาษีเท่าไร ทั้งน้ี 
เป็นไปตามกฎของสรรพากร 
 

นายธนพล  
ประเสริญพรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน  5,330,000 บาท นั้นเพียงพอแลว้
หรือไม่ หรือตอ้งมีการจดัสรรอีกในปีต่อไป หากมีการสาํรองเต็มท่ีแลว้ จะสามารถนาํเงิน
ตรงส่วนน้ีมากระจายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนไดห้รือไม่  

นายสมพร จิตเป็นธม  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ใหญ่สายงานบญัชี 
และการเงิน 

บริษทัฯ ยงัคงตอ้งตั้งสาํรองตามกฎหมายต่อไปจนกวา่ทุนสาํรองตามกฏหมายจะถึงร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน  

 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั (ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน  

5,330,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.25 บาทต่อหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2558 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น  

สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวน 5,330,000 บาท  ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

593,813,120 90,951 9,649 95,107 594,008,827 

99.9686% 0.0153% - 0.0160% 100.00% 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 1 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 3 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,797 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 594,008,827 หุน้ 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 
1,537,463,800 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวน 6,642,035 หุ้น และพจิารณา
และอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระ 5 
 

ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,544,105,835 บาท เป็นจาํนวน 1,537,463,800 บาทโดย
การตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 6,642,035 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้ส่วนเกินท่ีออกเพ่ือรองรับการปรับสิทธิของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 จาํนวน 6,640,856 หุน้ และหุน้ท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ท่ีจาํหน่ายไม่ไดจ้าํนวน 1,179 หุน้) ดงัปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม และขออนุมติัการแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ ดงัน้ี 

 
ทั้งน้ีมีรายละเอียดปรากฏตามขอ้มูลในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,537,463,800  บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสาม
พนัแปดร้อยบาท) 

แบ่งเป็น 1,537,463,800   หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสาม
พนัแปดร้อยหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,537,463,800   หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนสาม

พนัแปดร้อยหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ    - ไม่มี  -      
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มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติั การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 1,544,105,835 บาท 
เป็น 1,537,463,800 บาทโดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 6,642,035 หุน้ของบริษทัฯ และการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ 
บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

584,171,320 9,004,191 748,826 84,857 594,009,194 

98.3438% 1.5158% 0.1260% 0.0142% 100.00% 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ่มเติมอีกจาํนวน 1 รายนบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 367 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,798 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 594,009,194 หุน้ 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ การออกหลักทรัพย์        
และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ 

 
ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดน้าํเสนอเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการออกหุน้เพ่ิมทุนใหผู้ถื้อหุน้ทราบในตอนตน้ของการประชุมไปแลว้  
ดงันั้น ในวาระน้ี จึงขอให้ นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน นาํเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงเหตุผลท่ีบริษทัฯ ไม่ใชเ้งิน

สดในมือของบริษทัฯ แต่มาขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัในการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี กล่าวคือบริษทัฯ มีเงินสดรวมประมาณ 
6,290 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ตอ้งสํารองไวใ้นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 เพ่ือใชส้ําหรับการชาํระคืนเงินกูข้อง
บริษทัฯ จาํนวนประมาณ 2,000 ลา้นบาท โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีรอบคอบและรัดกุม เพ่ือท่ีจะให้บริษทัยืน
หยดัต่อไปไดใ้นช่วงเศรษฐกิจท่ีมีความผนัผวน ถึงแม ้บริษทัฯ จะมีหุน้กู ้(Thai Baht bonds) ท่ีจะครบกาํหนดไถ่ถอนอยู่
จาํนวนประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ได้เตรียมเงินสดในส่วนน้ีเพ่ือคงไวซ่ึ้งความสามารถในการชําระหน้ี 
นอกจากน้ี อีกประมาณ 3,200 ลา้นบาท ยงัสํารองไวเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี และ
บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) โดยเฉพาะท่ีเมอร์เมดตอ้งมีเงินทุนสํารองสําหรับใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวียนค่อนขา้งมาก เน่ืองดว้ยเมอร์เมดไดเ้ปล่ียนจากกลุ่มลูกคา้ผูผ้ลิตนํ้ ามนัรายใหญ่  (Oil Major Company) มาเป็น 
บริษทันํ้ามนัแห่งชาติ (National Oil Company)  เพ่ือป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของราคานํ้ามนั ปัญหาท่ีพบ
จากการท่ีทาํธุรกิจกบั National Oil Company   กคื็อ เร่ืองของสภาพคล่อง เน่ืองจาก National Oil Company มกัจะมีการ
จ่ายเงินเครดิตค่อนขา้งยาว จึงเป็นเหตุผลท่ีบริษทัฯ ไดส้าํรองเงินสดไวเ้พ่ือใชส้าํหรับเหตุการณ์ทั้งท่ีเป็นปกติและเหตุการณ์
ท่ีผนัผวนจนไม่อาจดูแลหรือควบคุมได ้เพ่ือความอยูร่อดของบริษทัฯ  

 



 

22 
 

ในส่วนของการเพ่ิมทุน (Right Offering หรือ RO) ของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนใน 2 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงผู ้
ถือหุ้นส่วนใหญ่คงจะไดรั้บประโยชน์จากการเพ่ิมทุนน้ีพอสมควร เพราะราคาท่ีบริษทัฯ เสนอขายนั้นตํ่ากว่าราคาตลาด 
และราคาตลาดกไ็ม่เคยตกลงในจุดท่ีตํ่ากวา่ราคาท่ีบริษทัฯ เสนอขาย และยงัมีการแถมใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์เพ่ิมข้ึนอีก โดยในปีน้ี บริษทัฯ ไดข้อเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นและหวงัว่าจะไดรั้บการตอบรับจากผูถื้อหุ้น
เหมือนเดิม การลงทุนในหุน้เพ่ิมทุนในปี 2556  สามารถสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ถึงร้อยละ 15 - 64 คาํนวนจากราคา
ตํ่าสุดและสูงสุดของหุ้น ส่วนการลงทุนในหุ้นเพ่ิมทุนในปี 2557 สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นถึงประมาณร้อย
ละ 38-114  ทั้งน้ี เป็นไปตามจงัหวะของการลงทุน โดยดูจาก price movement ทัว่ๆ ไป บริษทัฯ กน่็าจะสร้างผลตอบแทนท่ี
ดีใหก้บัผูท่ี้มาร่วมลงทุนเพ่ิมทุนเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา 

 
ส่วนในเร่ืองของวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเพ่ิมทุนนั้น เงินส่วนใหญ่จะนาํไปใชส้าํหรับการขยายการลงทุนตาม

นโยบายของบริษทัฯ  ทั้ งในธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ในท่ีน้ีขอเรียกว่า ธุรกิจท่ีต่อเน่ืองและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ธุรกิจท่ี
ต่อเน่ืองก็คือธุรกิจท่ีบริษทัฯ ไดท้าํอยู่แลว้ 3 กลุ่มธุรกิจหลกั อนัไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ธุรกิจพลงังาน และ
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงทั้ง 3 ธุรกิจมีแผนการลงทุนท่ีตอ้งใชเ้งินอยูพ่อสมควร ส่วนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกคื็อ การหาธุรกิจ
ท่ีเป็น Rising Star ใหม่ๆ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค (Consumer) หรือธุรกิจท่ีลงทุนนอ้ยแต่ให้
ผลตอบแทนไดดี้ เหมือนท่ีบริษทัฯ ไดป้ระสบความสาํเร็จในการลงทุนในบาคองโคมาก่อน การลงทุนในบาคองโคใชเ้งิน
ประมาณเท่ากบัการซ้ือเรือหน่ึงลาํแต่ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีกวา่การลงทุนในเรือ แต่บริษทัฯ จะไม่ท้ิงการลงทุนในเรือเน่ืองจาก
เป็นธุรกิจท่ีถนดั  

 
ทั้งน้ีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 - 80 ของเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ บริษทัฯ จะนาํไปใชส้าํหรับการขยายธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกั รวมถึงเพ่ิมการลงทุนในบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม และการใหกู้ย้มืกบับริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมดงักล่าว และสัดส่วนอีกประมาณร้อยละ 20 - 30 ของเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บ บริษทัฯ จะนาํไปใชส้าํหรับ
การชาํระคืนหน้ีของบริษทั ตลอดจนชาํระดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีดงักล่าว และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน
ทัว่ไปในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงตอ้งเตรียมความพร้อมในการสาํรองเงินสดในส่วนน้ีไวเ้พ่ือป้องกนัความ
เส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของเศรษฐกิจ อยา่งไรกต็ามแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนสามารถปรับเปล่ียนสัดส่วนการใชเ้งินได้
ตามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกิจ และโอกาสในการลงทุนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ 
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร     

 

หลงัจากนั้น นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวสรุป
รายละเอียดเก่ียวกบัจาํนวนหุน้เพ่ิมทุน การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน  โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอทราบวา่อตัราหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษทัฯ โดยรวมตอนน้ีเป็น
เท่าไร 
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นายสมพร จิตเป็นธม  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

บริษทัฯ มีอตัราหน้ีสินต่อทุนประมาณร้อยละ 0.4 และพยายามรักษาสัดส่วนใหไ้ม่เกิน 1 
ต่อ 1 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอทราบวนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือหุน้ TTA ในตลาดหลกัทรัพย ์ ก่อนวนัปิดสมุดทะเบียน
ผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ TTA วนั
ชาํระเงินค่าหุน้ และท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีดาํเนินการรับจองซ้ือหุน้และรับชาํระเงินค่า
หุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ี รวมถึงค่าบริการการชาํระเงิน ในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ี ท่ี
ธนาคารเรียกเกบ็คร้ังละประมาณ 10 - 20 บาท นั้น ทางบริษทัฯ หรือ ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี 
 

นายสมพร จิตเป็นธม  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

วนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือหุน้ TTA ในตลาดหลกัทรัพย ์ก่อนวนัปิดสมดทะเบียนผูถื้อหุ้น
เพ่ือสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของ TTA คือ 4 กุมภาพนัธ์ 
2558 วนัจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้น คือ 25 - 27 กุมภาพนัธ์ และ 2 - 3 มีนาคม 2558 
ทั้งน้ี ขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน กรุณาช้ีแจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการชาํระค่าใชจ่้ายในการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 
 

นายณฐัธร กิจสาํเร็จ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี  
โอเอสเค (ประเทศไทย)  
จาํกดั (มหาชน) 
 

ช้ีแจงวา่ บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ทาํหนา้ท่ี
เป็นผูรั้บจองการซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เน่ืองจากผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีจาํนวนมาก 
และเพ่ือใหก้ารซ้ือขายหุน้ทาํไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ใช้
ช่องทาง Bill Payment สาํหรับการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ในส่วนของค่าใชจ่้ายจาก
รายการการชาํระหุน้ทาง Bill Payment นั้น ทางบริษทัหลกัทรัพย ์ อาร์เอชบี โอเอสเค 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดต้กลงกบัทางธนาคารไทยพาณิชยแ์ลว้วา่ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี ดงันั้น จะไม่มีการเรียกเกบ็จากผูถื้อหุน้  
 

นายจกัรกฤษณ์ 
โรจนภกัดีธรรม 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
จากบริษทั ไทยประกนัภยั 

ขอทราบแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ วา่บริษทัฯ จะนาํไปใชใ้นการขยายธุรกิจ
ประเภทไหน บริษทัเดียว หรือหลายบริษทั  และระยะเวลาท่ีจะเขา้ไปซ้ือกิจการ หาก
เกิน 1 ปี  การเพ่ิมทุนแบบปัจจุบนัจะไม่เหมาะสมหรือไม่ ควรเปล่ียนเป็นการเพิ่มทุน
แบบ General Mandate หรือไม่ 
 

นายสมพร จิตเป็นธม  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ บริษทัฯ จะนาํเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บไปใชใ้นการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯ  ทั้งในธุรกิจต่อเน่ืองและธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีสามารถสร้าง synergy 
ใหก้บับริษทัฯ ได ้โดยจะเขา้ไปลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จะช่วยช้ีแจงเพ่ิมเติมใน
รายละเอียดเก่ียวกบัแผนการใชเ้งินเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

การท่ีบริษทัฯ จะเจริญเติบโตได ้  บริษทัฯ จะตอ้งทาํธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ใหมี้ความ
เขม้แขง็เสียก่อน โดยการขยายธุรกิจแบบ Organic Growth และ Inorganic Growth ดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้ในตอนตน้ การท่ีบริษทัฯ จะเป็น 4G : Good Company, Good Future, 
Good Industry, and Good Price ไดน้ั้น  บริษทัฯ จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความพร้อมในการท่ี
จะทาํ M&A (การเขา้ซ้ือและควบรวมกิจการ)  การก่อหน้ี (Debt) ในการลงทุนเป็นส่ิงท่ี
ดี แต่ Debt กมี็เง่ือนไขในการท่ีจะทาํ แต่การเป็น Equity ในการลงทุนจะมีความยดืหยุน่
ในการลงทุนมากกวา่และเร็วกวา่ การเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี จะช่วยใหบ้ริษทัฯ มีการเติบโต
มากข้ึนและมีความสามารถในการทาํกาํไรไดม้ากข้ึน  โดยราคาของหุน้เพ่ิมทุนในราคา 
14 บาทต่อหุน้ตามท่ีเสนอนั้น กเ็ป็นราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด 
 

ผูถื้อหุน้ 
(แจง้ช่ือไม่ชดัเจน) 
 

การท่ีจะนาํบริษทัฯ เขา้สู่ SET 50 จะตอ้งมีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) 
อยูท่ี่ประมาณ 5 หม่ืนลา้นบาท บริษทัฯ จะทาํอยา่งไรเพ่ือใหไ้ปถึง SET 50  เทียบกบั 
Market Capitalization ของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 
  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ทางบริษทัฯ และทีมผูบ้ริหารมีความมุ่งหวงัท่ีจะนาํบริษทัฯ ใหเ้ขา้สู่ SET 50 ใหไ้ด ้ ซ่ึง
ในปี 2557 ท่ีผา่นมา Market Capitalization ของบริษทัฯ สามารถข้ึนไปแตะถึงประมาณ 
3 หม่ืนกวา่ลา้นบาท ทั้งน้ี ความผนัผวนของราคานํ้ามนั จะมีผลต่อการถือหุน้ของ
กองทุนและราคาหุน้ของบริษทัฯ  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอใหน้ายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน
วาระท่ี 6 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

นายเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนในวาระท่ี 6 น้ีทุกใบ ไม่ว่าจะเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงกต็าม โดยวาระน้ีตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้  
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคนลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และทาํเคร่ืองหมายใหช้ดัเจนวา่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และส่งบตัรนั้นใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จากนั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการ
เพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออกหลกัทรัพย ์ และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนตลอดจนอนุมติั
มอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวาระน้ีตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติ อนุมตัิการเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ การออก

หลกัทรัพย ์และการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหม่ ตลอดจนอนุมติัมอบหมายอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(ก) ใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 1,537,463,800 บาท เป็นจาํนวน 2,276,847,250 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 739,383,450 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทและใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ขอ้ 4 ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น
จาํนวน 

2,276,847,250 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
พนัสองร้อยหา้สิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,276,847,250 หุน้ (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
พนัสองร้อยหา้สิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 2,276,847,250 หุน้ (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบหกลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเจ็ด
พนัสองร้อยหา้สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้    - ไม่มี  -      

  
(ข)  ใหอ้อกและเสนอขายหลกัทรัพยด์งัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ควบกบั 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5 
(“TTA-W5” หรือ "ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ") จาํนวนไม่เกิน  173,490,153  หน่วย 

โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะเท่ากับราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 30 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ี 6 มกราคม 2558 (ซ่ึงเป็นวนัใหสิ้ทธิผู ้
ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558) 
(“ราคาถัวเฉลี่ย”) หักดว้ยส่วนลดจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 (“อัตราส่วนลด”) ของราคาถวัเฉล่ียดงักล่าว 
(“ราคาเสนอขายหุ้น RO”) ซ่ึงเท่ากบัหุ้นละ 14 บาท  ราคาเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ หน่วยละ 0 บาท 
และมีราคาใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ 18.50 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ใน
กรณีท่ีมีเศษของหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง และผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใชสิ้ทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตาม
สัดส่วน รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุม 

(ค)  การออกและเสนอขายหลกัทรัพยต์าม (ข) นั้น ใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
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 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 520,470,459  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเสนอขายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน 15 หุน้สามญัเดิม ต่อ 6 หุน้สามญัใหม่ 
โดยเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ RO ต่อหุน้ ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 14 บาท เศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5)  

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในคร้ังน้ี และ 

 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ
ของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (TTA-W4) ในการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในคร้ังน้ี 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้นั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) ทั้งน้ี สิทธิดงักล่าวจะ
ใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นถืออยู ่โดยผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิ
จะไดรั้บการจดัสรรหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้อง
ซ้ือตามสิทธิครบถว้นทั้งหมดแลว้เท่านั้น ทั้งน้ี หลกัเกณฑส์าํหรับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิมี
ดงัต่อไปน้ี 

กรณีท่ีมีหุน้เหลือมากกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีแสดงความจาํนงในการจองซ้ือหุน้เกินกวา่สิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงขอจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

กรณีท่ีมีหุน้เหลือนอ้ยกวา่หุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ 

(ก) ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเกินกวา่สิทธิแต่ละราย จะไดรั้บการจดัสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของ ผูถื้อหุ้น
ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิรายนั้นๆ (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) ทั้งน้ี 
จาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือ
แลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) อยูอี่ก ให้จดัสรรให้แก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
แต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท่ี้จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง) โดยจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ี ให้ดาํเนินการ
จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามวธีิการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 
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การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่วา่กรณีใด จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้
เกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือใน
ลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนั
ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ี
ออกจาํหน่ายทั้งหมดของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมขา้งตน้ บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่าวแก่บุคคลในวงจาํกดั (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั”) ตาม
นิยามท่ีกาํหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (และท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งน้ี หากบุคคล
ในวงจาํกดัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกําหนด บริษัทฯ  จะดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการเกีย่วโยงกนั”) อยา่งไรกดี็ ในกรณีท่ีมีใบสาํคญัแสดงสิทธิเหลือจาก
การเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัฯ จะดาํเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ
เสนอขายทั้งหมด  

ราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกาํหนดราคา
ตลาดตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 เร่ือง การคาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนด
ราคาตลาดเพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อยา่งไรกดี็ ราคา
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัน้ีจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุน้ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน 

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (TTA-W5) 

 จดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ คร้ังท่ี 5 (TTA–W5) จาํนวนไม่เกิน  173,490,153 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 15 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 6 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ 2 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับการซ้ือหุ้นสามญั (อตัราส่วน 15:6:2)  ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญั
แสดงสิทธิฯ จากการคาํนวณให้ปัดเศษนั้นท้ิง ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งใช้
สิทธิจองซ้ือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกนัและเป็นไปตามสัดส่วน 

(ง) คณะกรรมการมีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นต่อการเพ่ิมทุน และการออกและจดัสรร
หลกัทรัพยใ์นคร้ังน้ี โดยอาํนาจดงักล่าวรวมถึง 

 กาํหนดอตัราส่วนลดเพ่ือการกาํหนดราคาเสนอขายหุน้ RO 
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 กาํหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ในการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัใน
ราคาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ
กาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากวา่ราคาเสนอ
ขายหุ้นต่อผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน ตลอดจนการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ
รายการเก่ียวโยงกนั หากบุคคลในวงจาํกดัดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจาํเป็นและ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย 
และ/หรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจนใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่
จํากัดอยู่เพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิฯในคราวเดียวหรือหลายคราว 
ระยะเวลา วิธีการจองซ้ือและชาํระเงิน รวมถึงหลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

 กาํหนดช่ือบุคคลในวงจาํกดัท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 เปล่ียนแปลงวิธีการในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน และใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ตลอดจนดาํเนินการใดๆ 
ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งต่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั ทั้งน้ีภายใตข้อบเขตท่ี
ไดรั้บอนุมติั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจาํเป็นไดต้ามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้การออกและเสนอขายและ/หรือ
จดัสรรหลกัทรัพยด์งักล่าวขา้งตน้สาํเร็จลุล่วง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียง การเจรจา การจดัทาํ ลงนาม 
และ/หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํขอ และ/หรือเอกสารใดๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย 
หรือจดัสรรหลกัทรัพย ์และ/หรือการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนและใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ของบริษทัฯ เขา้จด
ทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 มอบหมายใหบุ้คคลใด กระทาํการดงัต่อไปน้ี 

o เจรจา หรือเขา้ทาํสัญญาและขอ้ตกลง ลงนาม และเปล่ียนแปลงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และ พิจารณา
เลือกตวัแทนรับจองซ้ือหุ้น และ/หรือ ท่ีปรึกษา หรือตวัแทนท่ีจาํเป็นในการจดัสรรหลกัทรัพย์
ขา้งตน้แก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนแก่บุคคลในวงจาํกดั 

o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละสิทธิ ในหนงัสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อ การ
จดัสรรหลกัทรัพยข์า้งตน้ต่อผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
บุคคลในวงจาํกดั และการจดทะเบียนซ้ือขายหุ้นสามญัใหม่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมถึงการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชย ์และติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

532,767,005 59,525,805 1,503,967 213,517 594,010,294 

89.6898% 10.0210% 0.2531% 0.0359% 100.00% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 1 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 1,100 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,799 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 594,010,294 หุน้ 

 
วาระที ่7  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม - 

31 ธันวาคม 2557) และกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 7 

 ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี 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
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวมและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 และขออนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน 950,000 บาท (เกา้แสนหา้หม่ืนบาท)  
 
 อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมี
สาระสําคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ ประจาํรอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557         
(1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2557) ดว้ย 
 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 

ค่าสอบบญัชี 4,650,000 บาท และมีสาํหรับงบการเงินอีก 950,000 บาท หมายความวา่
บริษทัฯ จ่ายรวมกนัเป็น 6,000,000 บาท ใช่หรือไม่ ถา้ใช่แลว้ค่าสอบบญัชีราคา 
950,000 บาท คืออะไร  
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ปกติค่าสอบบญัชีของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีช่องเปรียบเทียบว่าปีท่ีแลว้
จ่ายค่าสอบบญัชีใหบ้ริษทัอะไร จาํนวนเท่าไหร่  
 

นายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ค่าสอบบญัชีของรอบปีบญัชี 2557 คือ จาํนวน 4,650,000 บาท และต่อมาทางบริษทัฯ 
ไดเ้ปล่ียนรอบปีบญัชีใหม่มาเป็น 31 ธนัวาคม เพราะฉะนั้นในช่วงท่ีเหลืออีก 3 เดือน 
ทางบริษทัฯ กต็อ้งปิดบญัชีอีกคร้ังคือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557 ไดมี้การ
คิดค่าสอบบญัชีท่ี 950,000 บาท และมีการเปรียบเทียบราคาถวัเถล่ียในรอบปีบญัชีท่ี
แลว้ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  โดยแสดงค่าเฉล่ียสามเดือน ถา้คิดค่าสอบบญัชี
ในรอบสามเดือนของงบการเงิน 30 กนัยายน 2557 ค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 
1,162,500 บาท ซ่ึงในรอบ 3 เดือนท่ีบริษทัฯ ขออนุมติัน้ีจะจ่ายเพียง 950,000 บาท ซ่ึง
ค่าสอบบญัชีลดลงไปร้อยละ 18 
 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 

เดิมบริษทัฯ ปิดรอบปีบญัชี ณ 30 กนัยายน ซ่ึงผูถื้อหุน้มองไม่เห็นความจาํเป็นท่ีจะไป
เปล่ียนรอบปีบญัชีไปเป็น 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม เหมือนบริษทัอ่ืน แลว้จะทาํให้
บริษทัฯ มีผลกระทบอยา่งไร ซ่ึงการ มีรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน ทาํใหบ้ริษทัฯ 
สามารถจดัประชุมผูถื้อหุน้ไดก่้อนบริษทัฯ อ่ืน ซ่ึงการท่ี TTA จดัในช่วงเดือนมกราคม
น้ีกเ็หมาะสมดีอยูแ่ลว้ เพราะถา้เล่ือนการปิดรอบบญัชีไปเป็นส้ินสุดเดือนธนัวาคม จะ
จดัประชุมผูถื้อหุน้ในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนจะไปซอ้นกบับริษทัอ่ืนอีกหลาย
บริษทั ซ่ึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนรอบปีบญัชีเลย ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดป้ระโยชน์ได้
การมาเขา้ร่วมประชุมกบับริษทัฯ ได ้
 

นายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การปิดรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 ธนัวาคม เป็นการปิดรอบปีบญัชีท่ีใชก้นัทัว่ไป และ
บริษทัฯ ไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัไปแลว้เม่ือปีท่ีแลว้ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้
เปล่ียนรอบปีบญัชี และบริษทัฯ ไดด้าํเนินเปล่ียนรอบปีบญัชีตามมติท่ีประชุมไป
เรียบร้อยแลว้  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

การปิดรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคมน้ี ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้
เม่ือปีท่ีแลว้ และการปิดรอบบญัชีแบบน้ีกส็อดคลอ้งกบัรัฐวสิาหกิจและบริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยห์ลายๆ บริษทั ซ่ึงเปล่ียนรอบปีบญัชีมาเป็นส้ินสุด 31 ธนัวาคม กนั
เป็นส่วนใหญ่แลว้ 
 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 

ในรอบปีบญัชี 2556 ไดมี้ค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงินเท่าใด เพราะตอ้งการ
เปรียบเทียบวา่ ในปีท่ีแลว้และปีถดัไปมีการจ่ายค่าสอบบญัชีแตกต่างกนัมากนอ้ย
เพียงใด 
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นายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปีบญัชี 2556 มีการจ่ายค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 3.20  ลา้นบาท และในรอบ
ปีบญัชี 2557 มีการจ่ายค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน 4.65 ลา้นบาท สาเหตุท่ีปี 2557 จ่าย
ค่าสอบบญัชีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีการเปล่ียนมาตรฐานบญัชี ซ่ึงเป็นเปล่ียนคร้ังเดียวในปี 
2557  
 

นายสมบูรณ์ เอ้ือมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดเ้จรจากบัผูส้อบบญัชีใหไ้ดค้่าสอบบญัชีท่ีลดลง 
ถา้คิดจากค่าถวัเฉล่ียของปีก่อน 
 
การจ่ายค่าสอบบญัชีในรอบปีบญัชี 2557 ท่ีจ่ายมากข้ึน เกิดจากการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานทางบญัชี ดงันั้นในปี 2558 ท่ีจะขอผูถื้อหุน้อนุมติัค่าสอบบญัชีในรอบ 1 
มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม จะเป็นค่าสอบบญัชีท่ีใชฐ้านตวัเลขของปี 2556 ใช่หรือไม่ 
ขอฝากเป็นขอเสนอ วา่ควรใชต้วัเลขเปรียบเทียบของปี 2556 มากกวา่จะใชต้วัเลขค่า
สอบบญัชีของปี 2557  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

ขอรับความคิดเห็นท่ีผูถื้อหุน้ฝากไว ้ และบริษทัฯ จะรับไวพิ้จารณา ถา้มีตวัเลขเพ่ิมข้ึน
กจ็ะมาอธิบายกนัวา่ งานมากข้ึน ธุรกิจเพ่ิมข้ึน หรือภาระมากข้ึน 
 

นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้ 

ถา้ค่าสอบบญัชีรอบปีบญัชีส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 เป็นเงินจาํนวน 4,650,000 บาท 
รวมค่าสอบบญัชีท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ จาํนวน 950,000 
บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงควรหกัยอดน้ีออก หากจะนาํมาเปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีท่ี
จะขออนุมติัสาํหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงหากหาร 4   
ไตรมาสออกมาจะไดต้วัเลขใกลเ้คียง 950,000 บาท ท่ีจะขออนุมติัในปีน้ี อยา่งไรกต็าม 
ขอตั้งขอ้สังเกตวา่ ค่าสอบบญัชีของ UMS สาํหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2557 หากหารเฉล่ียรายไตรมาสออกมาแลว้ จะสูงกวา่ปี 2557 เกินร้อยละ 25 
ซ่ึงถือวา่แพงกวา่บริษทัแม่     
 

นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

การเจรจาค่าสอบบญัชี ท่ีจริงแลว้การเป็นการเจรจาแบบเป็นแพคเกจรวมกนั แต่ตอ้ง
พิจารณาแต่ละบริษทักนัตามเน้ืองานดว้ย ของ TTA ในปีท่ีแลว้มีเร่ืองการปรับ
มาตรฐานบญัชี และ TTA ไดคุ้ยกบัทางบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั แลว้
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ส่วน UMS เป็นบริษทัท่ีมีบริษทัลกูอยูห่ลายบริษทั ในส่วนท่ีเพ่ิม
มาเกิดจากบริษทัลกูของUMS ถา้UMS ทาํถ่านหินอยา่งเดียวบางทีอาจจะ turn around 
ไม่ได ้บริษทัลกูของ UMS  กจ็ะเร่ิมทาํธุรกิจอยา่งอ่ืนเพ่ือเสริมรายไดเ้พ่ือให ้UMS  turn 
around ไดเ้ร็วข้ึน ดงันั้นบริษทัลูกของUMS กเ็ร่ิมมี activity เพ่ิมมากข้ึน จากเดิมบริษทั
ลกูของ UMS จาํนวน 4 บริษทัแทบจะไม่มี activity อะไรเลย แต่ต่อจากน้ีไปจะมี 
activity มากข้ึน เพราะฉะนั้นการสอบบญัชีในบริษทัลกูกเ็พ่ิมข้ึน มากกวา่ของเดิม เป็น
สาเหตุใหค้่าสอบบญัชีของ UMS  แพงมากข้ึนกวา่เดิม 
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นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหบ้ริษทัฯ พิจารณาเร่ืองค่าสอบบญัชีของ TTA ในฐานะบริษทัแม่ และ UMS ใน
ฐานะบริษทัลูก ควรใหเ้หมาะสมไม่เป็นภาระของบริษทัลกูมากเกินไป 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

รับขอ้สังเกตของผูถื้อหุน้ไวพิ้จารณา และขอใหท้างบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จาํกดั รับไวพิ้จารณาดว้ย 
 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

การสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีอยูต่่างประเทศนั้น ทางผูส้อบบญัชีตอ้งบินไป
ตรวจสอบหรือไม่ หรือวา่ทางบริษทัยอ่ยนั้นส่งตวัเลขมา 
 

นายกฤช ฟอลเลต็ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัยอ่ยท่ีอยูต่่างประเทศนั้นมีบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ท่ีอยู่
ต่างประเทศนั้นเป็นผูส้อบบญัชีจดัทาํมา 
 

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ 
ผูส้อบบญัชี 

การตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีอยูต่่างประเทศนั้น บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบ
บญัชี จาํกดั มีสาขาและเครือข่ายอยูท่ ัว่โลกอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นเวลาสอบบญัชีของ
บริษทัท่ีอยูต่่างประเทศกจ็ะมีการติดต่อส่ือสารและส่งขอ้มูลใหก้นั ถา้ไม่มีเร่ืองสาํคญั
จริงๆ กจ็ะไม่ไดบิ้นไปประเทศนั้น เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีจ่ายค่าสอบ
บญัชีเพ่ิมข้ึน และทางบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั มีมาตรฐานการสอบ
บญัชีเดียวกนัทัว่โลก 
 

นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้ 

ในหนา้ 33 ของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นเร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ในปี 2557 ในวาระเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ค่าสอบบญัชี  เขียนวา่ “บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนเป็นเงิน 5.35 ลา้น
บาท (รอบปีบญัชี 2555 : 7.82 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบบริษทัยอ่ย   
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมของประเทศสิงคโปร์ (AIS) บตัรส่งเสริม
การลงทุน (BOI) การยืน่ชาํระภาษีและใหค้าํปรึกษาทางดา้นภาษี” การจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ เหล่าน้ี ควรจะมีปรากฎวา่นอกจากบริษทั TTA แลว้ บริษทัยอ่ยกมี็การจ่าย
ค่าตอบแทน ซ่ึงควรจะปรากฎตวัเลขการจ่ายค่าสอบบญัชีของบริษทัลกู หรือบริษทั
หลานนั้น มีค่าการจ่ายเป็นตวัเลขเท่าไหร่ แสดงออกมาใหเ้ห็นดว้ย  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

บริษทัขอรับขอ้เสนอไวพิ้จารณา 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ วาระน้ี
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ
นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2557 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
งบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 
950,000 บาท (เกา้แสนห้าหม่ืนบาท) โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

592,585,361 306,242 59,192 1,059,499 594,010,294 

99.7700% 0.0515% - 0.1783% 100.00% 

 
วาระที ่8  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 

  
ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

 มาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามวาระนั้นอาจจะไดรั้บ
เลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้
 
 ในปี น้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดังต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามัญ
ประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 น้ี 

1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 
คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

บริษทัฯ จาํนวน 3 คนเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
1.  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
2.  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
3.  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆมีภาวะ
ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควร
พิจารณาเลือกตั้ งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยผูท่ี้ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็น
กรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/ 2558 
  

รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืนดงัปรากฏตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

คุณชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 

เสนอแนะให้กรรมการท่ีมีรายช่ือไดรั้บคดัเลือกให้เป็นกรรมการอีกคร้ังออกจากห้อง
ประชุมก่อน ตอนท่ีผูถื้อหุน้ลงคะแนน  
 
โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการเลือกกรรมการทั้ งสามท่านและหวงัว่าคงจะทาํความ
เจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่บริษทั และในปีหนา้หวงัวา่จะไดเ้งินปันผลมากกวา่น้ี 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณเทพชล โกศล ช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
 

คุณเทพชล โกศล ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่วาระน้ีขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนดว้ยว่าเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้งฉีกบตัรใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไป
นบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว  

 

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
 

8.1  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

588,794,641 4,839,916 85,862 289,875 594,010,294 

99.1219% 0.8147% 0.0144% 0.0487% 100.00% 
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8.2  นางสาวอุษณา มหากิจศิริไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

580,655,836 12,947,847 106,518 300,093 594,010,294 

97.7518% 2.1797% 0.0179% 0.0505% 100.00% 

 
8.3  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

593,310,973 341,187 66,759 291,375 594,010,294 

99.8822% 0.0574% 0.0112% 0.0490% 100.00% 

 
หมายเหตุ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ เดินออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการนบัคะแนน และ
กลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน  

 
วาระที ่9  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และการแก้ไขนโยบายค่าตอบแทนสําหรับ

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้าํเนินการประชุม รายงานว่า จากภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการท่ีเพ่ิมมากข้ึน และแนวปฏิบติัท่ีดี

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ดว้ยเหตุน้ีคณะกรรมการจึง
พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาเปล่ียนแปลงนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย และกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผู ้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม โดยให้มีผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นตน้ไปจนกว่าผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผลประกอบการของรอบปีบญัชี
ซ่ึงส้ินสุดเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน นโยบายปัจจุบัน นโยบายทีเ่สนอแก้ไข 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 150,000  บาท/
เดือน  
กรรมการ 35,000  บาท/คน/เดือน 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  ประธานกรรมการ 54,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 45,000 บาท/คน  

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

เบ้ียเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

จากเอเซียมายงัประเทศไทย : 500 
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีป
อ่ืนๆ มายงัประเทศไทย : 
1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อ
วนั 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

โบนสั จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่
กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี (โบนสั) เพ่ือวางแนวทาง
ในการจ่ายผลตอบแทนแก่
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบัผูถื้อหุน้ 
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี เม่ือ
อตัราผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ของผูถื้อหุน้ *(parent shareholders 
funds) เกินร้อยละ 15 โดย
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จะ
ไดรั้บเงินรางวลัประจาํปีในอตัรา
ร้อยละ 0.50  ของกาํไรสุทธิของ
งบการเงินรวมส่วนท่ีเกินกวา่ร้อย
ละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุน
ของผูถื้อหุน้ และจะนาํมาจดัสรร
ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็น
ผูบ้ริหารเท่าๆ กนั 

จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่
กรรมการ ในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี (โบนสั) โดยจะจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในรูป
ของเงินรางวลัประจาํปี ใหแ้ก่
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ใน
อตัราไม่เกินร้อยละ 1 ของ
กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ (หลงัหกักาํไร/
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ 
จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปี
ใหแ้ก่กรรมการตามท่ี
เหมาะสม (โดยเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินรางวลั
ประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 48,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 
กรรมการ 40,000 บาท/คน 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 
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คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 36,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและ
กาํหนค่าตอบแทน) 
กรรมการ 30,000 บาท/คน 

อตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการบริหาร
ความเส่ียง) 
กรรมการ 15,000 บาท/คน 

ประธานกรรมการ 21,600 
บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 18,000 บาท/คน 

คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 18,000 บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ) 
กรรมการ 15,000 บาท/คน 

ประธานกรรมการ 21,600 
บาท 
(1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 18,000 บาท/คน 

หมายเหตุ 
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุน้ มาจาก 

= กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
 ทุนชาํระแลว้ + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสาํรองตามกฎหมาย + กาํไรสะสม  

 
หลงัจากผูด้าํเนินการประชุมอ่านรายงานจบแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยเร่ิมใชต้ั้งแต่เม่ือใด 
 
 

นายสันติ บางออ้ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 
 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยจะมีผลเร่ิมตั้งแต่ ปีปฏิทิน 2558 

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 
 

มีอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคิดจากอะไร 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

อตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ิมจาก 15,000  บาท เป็น 18,000 บาท ส่วน
ประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งสองชุดน้ี ไดเ้บ้ียประชุมคร้ังละ 
18,000 บาท และจะขออนุมติัใหเ้พ่ิมเป็น 21,600 บาท 
 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 

ในการประชุมเดือนเมษายนถือเป็นการประชุมสามญัประจาํปีดว้ยหรือไม่ เพราะการ
ประชุมคร้ังน้ีถือเป็นการประชุมสามญัประจาํปีของปี 2558 และในเดือนเมษายนก็
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ตอ้งประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับรองและอนุมติัเร่ืองต่างๆ สาํหรับปี 2558 อีก ทาํไมตอ้ง
ประชุมผูถื้อหุน้ช่วงรอยต่อ 3 เดือนน้ี  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการเปล่ียนรอบปีบญัชี ดงันั้นจึงตอ้งมีการประชุมสามญัประจาํปีผู ้
ถือหุน้ในเดือนเมษายนอีกรอบ เพ่ือรับรองและอนุมติัเร่ืองต่างๆ ในช่วงรอยต่อ 3 
เดือนน้ี 
 

นายธารา ชลปราณี 
ผูถื้อหุน้ 

การประชุมสามญัประจาํปีตามกฎหมายแลว้จะมีแค่คร้ังเดียวในรอบปี ส่วนการ
ประชุมอ่ืนๆ จะเป็นการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ แต่บงัเอิญบริษทัฯ มีการเปล่ียนรอบปี
บญัชี 2557 จึงสงสัยวา่สามารถใชก้ารประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ี 2/2558 อีก
คร้ังไดห้รือไม่ เพราะการประชุมคร้ังน้ีเป็นการประชุมคร้ังท่ี 1 ไปแลว้ ในเดือน
เมษายนน้ีจะใชเ้ป็นคร้ังท่ี 2 ไดต้ามกฎหมายหรือไม่ ขอฝากไวส้าํหรับการประชุมคร้ัง
หนา้ใหบ้ริษทัฯ ไปตรวจสอบตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ย 
 

นายเทพชล โกศล 
ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั  
เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

ตามกฎหมายแลว้ เม่ือส้ินสุดรอบปีบญัชีตามงบการเงินแลว้จะตอ้งมีการจดัประชุมผู ้
ถือหุน้ใหอ้นุมติังบการเงินภายใน 4 เดือน ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ีบริษทัฯ จดัใหมี้การ
ประชุมในเดือนมกราคม และเม่ือบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงรอบปีบญัชี จะเป็นกรณี
พิเศษสามารถจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ได ้2 รอบ  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

อยา่งไรกต็ามทางบริษทัฯ จะรับไปตรวจสอบอีกคร้ัง เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ทาํได้
ถกูตอ้งอีกคร้ังหน่ึง 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหคุ้ณเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนนวาระท่ี 9 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 
คุณเทพชล โกศล ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ยกเวน้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัฯ ท่ีมีส่วนไดเ้สีย โดย
วาระน้ีตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทุกคนลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และทาํเคร่ืองหมายใหช้ดัเจนวา่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และส่งบตัรนั้นใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จากนั้นจึงขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และการแกไ้ขนโยบายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ตามท่ีเสนอ 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และการแกไ้ขนโยบาย
ค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยใหมี้ผลในปีปฏิทิน 2558 เป็นตน้ไปจนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน นโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 150,000  บาท/เดือน  
กรรมการ 35,000  บาท/คน/เดือน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  ประธานกรรมการ 54,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 45,000 บาท/คน 

เบ้ียเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

จากเอเซียมายงัประเทศไทย : 500 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
 
จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย : 
1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

โบนสั จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวลัประจาํปี 
(โบนสั) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินรางวลั
ประจาํปี ใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1 
ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหกักาํไร/ขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปีใหแ้ก่
กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวลั
ประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 48,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 
กรรมการ 40,000 บาท/คน 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 36,000 บาท (1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน) 
กรรมการ 30,000 บาท/คน 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 21,600 บาท (1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 18,000 บาท/คน 



 

40 
 

คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง ประธานกรรมการ 21,600 บาท (1.20 เท่าของกรรมการ) 
กรรมการ 18,000 บาท/คน 

 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลัประจาํปีจะเร่ิมคาํนวณจากผลประกอบการของรอบปีบญัชีซ่ึงส้ินสุดเม่ือ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 

ผลการลงคะแนนเป็นดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

534,378,624 7,756,471 51,410,156 465,043 594,010,294 

89.9611% 1.3057% 8.6547% 0.0782% 100.00% 

 
วาระที ่10  พจิารณารับทราบความคืบหน้าของการนําบริษัท พเีอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่วาระน้ีเป็นวาระพิจารณารับทราบความคืบหนา้การเขา้จดทะเบียนของบริษทั 
พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“PMTA”) ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และ
ไดก้ล่าวขอให ้ คุณสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานความคืบหนา้ 
ดงักล่าวต่อท่ีประชุม  
 
 นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงินกล่าวถึงความเป็นมาของ PMTA วา่
เป็นบริษทัเพ่ือการลงทุน (“Holding company”) โดยมีบริษทัลกูอยูส่องบริษทั คือ บริษทั บาคองโค จาํกดั (“บาคองโค”) ซ่ึง
เป็นบริษทัผลิตปุ๋ยชั้นนาํในประเทศเวยีดนามและบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTAS”) โดยมี
สัดส่วนการถือครองหุน้ร้อยละ 100 ในแต่ละบริษทั เน่ืองจากเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่อนุญาตใหบ้ริษทัต่างชาติมา
จดทะเบียนในไทยไดโ้ดยตรง จึงตอ้งให ้ PMTA ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลด้ิงส์นาํหุน้ของ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทน  โดยบาคองโคประกอบกิจการเก่ียวกบั ผลิตภณัฑเ์คมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร ปุ๋ยเคมีเชิง
ผสม ปุ๋ย NPK ปุ๋ยเคมีเชิงเด่ียว ปุ๋ยเชิงประกอบ โดยมี PMTAS เป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ เป็นผูจ้ดัซ้ือจดัหา
วตัถุดิบเพ่ือนาํเขา้ไปในประเทศเวยีดนาม สาํหรับจุดเด่นของธุรกิจ PMTA และบาคองโค  มีทั้งหมด 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
 

1. เป็นผูน้าํตลาดทางดา้นปุ๋ยเคมี 
2. มีความสามารถในการผลิตท่ีครบวงจร มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3. มีการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ มากกวา่ 20 ประเทศทัว่โลก 
4. มีการบริหารความเส่ียงดว้ยความระมดัระวงัมีรายไดจ้ากใหเ้ช่าพ้ืนท่ีโรงงานจดัเกบ็สินคา้ 
5. กาํไรมีการเติบโตท่ีดีอยา่งเห็นไดช้ดั 
6. มีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้ง และมีเครือข่ายท่ีจะสามารถขยายตลาดได ้
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ผู้นําตลาดทางด้านปุ๋ยเคมใีนเวยีดนาม  บาคองโค มีการขยายกาํลงัผลิตในปี 2557 สามารถขยายกาํลงัผลิตจาก 
350,000 ตนั เป็น 450,000 ตนั สามารถกล่าวไดว้า่ บาคองโค  เป็นบริษทัเอกชนท่ีกาํลงัผลิตปุ๋ยสูงสุดในเวยีดนาม และมีส่วน
แบ่งการตลาดในปุ๋ย NPK ร้อยละ 9 และปุ๋ย NPK คุณภาพสูงร้อยละ 25 สูตรการผลิตปุ๋ยของบาคองโคไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีาร
ผลิตท่ีทนัสมยั จึงเป็นผูน้าํตลาดของปุ๋ยระดบั Premium ของเวยีดนาม 

 
ความสามารถในการผลติทีค่รบวงจร มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั   ผลิตภณัฑข์องบาคองโค มีความหลากหลาย และมี

การทาํ USP (Uria Super Phosphate) ซ่ึงเป็นสูตรพิเศษท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สามารถกล่าวไดว้า่เป็นผูน้าํทางดา้นน้ีใน
เวยีดนามอยา่งแทจ้ริง 

 
มกีารส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ  นอกจากจะพยายามเป็นผูน้าํทางการตลาดในประเทศเวียดนามแลว้ บาคองโค ก็

ยงัมีนโยบายขยายการส่งออก แมจ้ะเพ่ิงเร่ิมขยายการส่งออกไดไ้ม่นานแต่อตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 3.5 (CAGR) ซ่ึง
เป็นการเพ่ิมอตัราการส่งออก ทาํใหย้อดส่งออกของบาคองโค อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 30 ซ่ึงช่วยใหบ้าคองโคสามารถรับความ
เส่ียงในดา้นการตลาดและดา้นการบริหารอตัราแลกเปล่ียนไดดี้ข้ึน  

 
บริหารความเส่ียงจากรายได้  บาคองโค มีธุรกิจเสริมในเร่ืองเก่ียวกบัการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีส่วนท่ียงัเหลือใชก้็

นาํออกมาใหเ้ช่า ซ่ึงมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมากในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา นัน่คือประมาณร้อยละ 95 ของพื้นท่ีท่ีใหเ้ช่ารวมทั้งหมดมี
ประมาณ 61,000 ตารางเมตร ในประเทศเวยีดนามมีการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีมีความตอ้งการค่อนขา้งสูง  

 
กาํไรมีการเตบิโตทีด่อีย่างเห็นได้ชัด  ภาพรวมของ บาคองโค คือ มีรายไดท่ี้เพ่ิมสูงข้ึน และกาํไรขั้นตน้ท่ีสูง โดย

กาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 34.6  ส่วนกาํไรสุทธิเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 22.3 สาเหตุท่ี บาคองโค มีการเติบโตท่ี
โดดเด่นคือ มียอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมี Product Mix ท่ีมีอตัราการขยายตวัค่อนขา้งสูง ทาํใหมี้สัดส่วนกาํไรท่ีดีข้ึน 

  
 หลงัจากนั้น นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงินไดข้อให ้นายพงศานต์ิ 
คล่องวฒันกิจ ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) (“CIMB”) เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัรายละเอียด
ความคืบหนา้การนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 
 นายพงศานต์ิ กล่าวถึงรายละเอียดของการเสนอขายหุน้ PMTA รวมทั้งหมด 35.42 ลา้นหุน้ โดยส่วนแรก คือ หุน้
สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ซ่ึงเสนอขายโดย PMTA จาํนวน 8.1 ลา้นหุน้ และอีกส่วนหน่ึง คือ หุน้สามญัเดิมของ PMTA ท่ีถือ
โดย TTA ซ่ึงจะเสนอขายโดย TTA จาํนวน 27.32 ลา้นหุน้ ทั้งน้ี ในอนาคต PMTA มีแผนท่ีจะขยายตลาดและธุรกิจต่างๆ 
และการขยายพ้ืนท่ีใหเ้ช่า โดยการเสนอขายหุน้จะเสนอ ใหก้บัผูถื้อหุน้ของ TTA ก่อน โดยกาํหนดอตัราตามสัดส่วนการถือ
หุน้สามญัของ TTA (Pre-emptive right) โดยใหสิ้ทธิในการ จองซ้ือหุน้สามญั ของ PMTA ท่ีอตัราส่วนเท่ากบั 37 หุน้สามญั
ของTTA ต่อ 1 หุน้สามญัของ PMTA  เศษทศนิยมของหุน้จากการคาํนวณจะถกูปัดท้ิง และ ไดรั้บสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนและหุน้สามญัเดิมของ PMTA เกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดไว ้ (Oversubscription) โดยสิทธิดงักล่าว
จะใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของจาํนวนหุน้จองซ้ือตามสิทธิท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้นไดรั้บ เศษทศนิยมของหุน้จากการคาํนวณ
จะถกูปัดท้ิง  ทั้งน้ี การกาํหนดราคาหุน้ของ PMTA ขณะน้ียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติ
อนุมติักาํหนดช่วงราคา IPO ท่ี 17 - 20 บาท ทั้งน้ี บริษทัฯ จะไดแ้จง้ราคาขายสุดทา้ยใหท้ราบต่อไป  
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 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กล่าวเสริมวา่ ผูบ้ริหารเลง็เห็นถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ TTA ก่อน โดยอยากใหสิ้ทธิกบัผูถื้อหุน้ของ TTA ท่ีเป็นบริษทัแม่อยา่งเท่าเทียมกนั จึง
กาํหนดการเสนอขายหุน้ PMTA ในลกัษณะ Pre-emptive Right ซ่ึงจะเสนอขายใหก้บั ผูถื้อหุน้ TTA ก่อนแลว้จึงเสนอขาย
ใหก้บับุคคลภายนอกต่อไป 
 
 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเพ่ือการรับทราบ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม แต่ผู ้
ถือหุน้ไม่จาํเป็นตอ้งอนุมติัรายการน้ี 
 
นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอทราบวา่ก่อนเวลาจองซ้ือ จะมีการสรุปราคาของหุน้ PMTA ออกมาแลว้ใช่หรือไม่  

นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
จากธนาคาร CIMB 
 

ผูถื้อหุน้จะไดท้ราบราคาก่อนการเปิดจองซ้ือหุน้ PMTA แน่นอน 

นายอนุ วอ่งสารกิจ 
ผูถื้อหุน้ 

เร่ืองสัดส่วนการจองหุน้ของ PMTA หากมีเศษจะปัดท้ิงหรือปัดข้ึน และสิทธิในการจอง
หุน้เกินสิทธิ ท่ีกาํหนดอยูท่ี่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสิทธิท่ีไดรั้บ ทาํไมถึงกาํหนดจาํนวน
เท่าน้ี เน่ืองจาก เป็นท่ีสนใจของผูถื้อหุน้และเป็นท่ีตอ้งการมาก และทาํไมราคาเปิดจอง
ถึงมีราคาสูงกวา่ หุน้บริษทัแม่ 
 

นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
จากธนาคาร CIMB  
 

ราคาของ IPO จะเป็นเท่าไรข้ึนอยูก่บัจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย รวมถึงราคาพาร์ท่ี แตกต่าง
กนั จึงเป็นเหตุใหหุ้น้ PMTA มีราคาสูงกวา่หุน้ TTA ซ่ึงราคาพาร์ของ PMTA อยูท่ี่ 10 
บาท ส่วนรายละเอียดของจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บจดัสรรนั้น ทางบริษทัศนูยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (“TSD”) จะจดัส่งใบรับรองสิทธิ ไปยงัผูถื้อหุน้ 
โดยจะระบุวา่สามารถจองไดก่ี้หุน้ แต่สาํหรับอตัราจองเกินกวา่สิทธิ ผูถื้อหุน้จะตอ้ง
คาํนวณเองเพราะตอนน้ีทาง TSD ยงัไม่มีโปรแกรมสาํหรับการคาํนวณ ดงักล่าว 
นอกจากน้ี สาํหรับการกาํหนดวนัข้ึนเคร่ืองหมาย XR และ XB ในวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ ซ่ึง
เป็นวนัเดียวกนันั้น เน่ืองจากตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ไดสิ้ทธิทั้ง RO ของ TTA และ IPO ของ 
PMTA ในวนัเดียวกนั และเกณฑก์ารใหสิ้ทธิจองเกินอตัราส่วนท่ีร้อยละ 20 กเ็พ่ือให้
เป็นไปในอตัราส่วนจองเกินสิทธิท่ีเป็นตวัเลขเดียวกนักบั Right Offering  ของ TTA 

นายสมบูรณ์ เอ้ือมอารีวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

จากท่ีทราบกนัแลว้วา่ PMTA เป็นบริษทั โฮลด้ิงส์ ซ่ึงไม่อยากใหซ้อ้นกบั TTA ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีถือหุน้เพ่ือการลงทุน (Investment Holding) ขอถามผูบ้ริหารวา่ไดม้องอนาคต
หรือแนว ทางธุรกิจของ PMTA ไวอ้ยา่งไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 

จุดประสงคห์ลกัของ PMTA ในขณะน้ี คือ เพ่ือนาํบาคองโค เขา้จดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพยฯ์  เพราะตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ นั้น ไม่สามารถนาํบริษทัต่างชาติ 
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องไทยไดโ้ดยตรง ส่วนอีกจุดประสงคห์น่ึง คือ เพ่ือ 
ลงทุนเร่ืองปุ๋ย และพ้ืนท่ีโรงงานใหเ้ช่า  
 

นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี 
ผูถื้อหุน้ 
 

หลงัจากท่ี PMTA จ่ายเงินปันผลไปแลว้ ตอนน้ี บริษทั บาคองโค มีกาํไรเหลือเท่าไหร่ 

นายสมพร จิตเป็นธม  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 
 

กาํไรสะสมหลงัจากจ่ายเงินปันผลของบาคองโค อยูท่ี่ 264 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นใดอีก 
  

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ของผูถื้อหุน้เก่ียวกบั PMTA และสรุปวา่ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้รับทราบความคืบหนา้ของการนาํ PMTA เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 
วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นางสาววภิา สุวณิชย ์ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่ง 
เสริมผูล้งทุนไทย  
 

ถามเก่ียวกบัเร่ืองปัญหาคอรัปชัน่ อยากทราบวา่บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร 
ถา้ไม่มี หรือ มี อยากทราบเหตุผล แผนดาํเนินงาน และมีนโยบายอยา่งไร  

นายสันติ บางออ้ 
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ 

เป็นคาํถามท่ีเป็นประโยชน์มาก สาํหรับ TTA มีนโยบายสนบัสนุนการป้องปราม ไม่ให้
เกิดการคอรัปชัน่ คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  ได้
ดาํเนินการเช่น การมีขอ้กาํหนดวา่ดว้ยเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจา้ง นโยบายในเร่ืองของการ
ควบคุมภายในต่างๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาการคอรัปชัน่ ซ่ึงเร่ืองต่างๆ กเ็ป็นไปตามนโยบาย
ท่ีไดแ้ถลงไวใ้นเร่ืองการไม่สนบัสนุนการคอรัปชัน่ 
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 
 
 

อา้งถึงหนา้ 23 ของหนงัสือเชิญประชุมฯ ท่ีเขาไดเ้คยถามไวเ้ก่ียวกบั เร่ืองพลงังาน
ทดแทนหรือ Shale Gas ในปีน้ี ราคานํ้ามนัดิบลดลง เป็นเร่ืองของสงครามราคา ซ่ึง
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ไดท้าํการลดราคานํ้ามนัลง มีผลใหป้ระเทศอ่ืนๆ ท่ีเร่ิมมีการผลิต
และเป็นคู่แข่ง มีภาระตน้ทุนในการผลิตท่ีสูงข้ึน  อาจถึงขั้นส่งผลใหมี้การเลิกผลิตไป 
เพราะตน้ทุนแพงกวา่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ซ่ึง การท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย ขาย
นํ้ามนัในราคาถูกกไ็ม่ส่งผลกระทบกบัประเทศซาอุดิอาระเบีย เพราะไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
ตน้ทุนแลว้ ในทางกลบักนั ประเทศซาอุดิอาระเบีย กลบัทาํการกกัเกณฑน์ํ้ามนัในตลาด 
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และไดเ้งินจากตรงนั้น ไม่ตอ้งรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของราคา จึงอยาก
เรียนถามวา่ ในทา้ยท่ีสุดแลว้ จะเป็นไปตามเจตนารมย ์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ไหม 
เม่ือราคาถึงระดบัน้ีผูผ้ลิตรายใหม่ๆ กจ็ะอยูไ่ม่ได ้ ถึงแมว้า่เร็วๆ น้ีราคานํ้ามนัข้ึนมา
เลก็นอ้ยกต็าม 
 

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

เป็นเร่ืองท่ีปนกนัสองเร่ือง เร่ืองปัจจยัพ้ืนฐาน เน่ืองจากมีการผลิตนํ้ามนัออกมามากเกิน
ความตอ้งการของตลาด ทั้งพลงังานทดแทน พลงังานทางเลือก พลงังานจากท่ีท่ีแต่ก่อน
พฒันาไม่ได ้ถา้ผลิตแลว้ตอ้งใชต้น้ทุนสูง เช่น พลงังานจากนํ้าลึก เป็นตน้ ทาํใหป้ริมาณ
อุปทานมากกวา่อุปสงค ์ ทาํใหร้าคาลดลง ถา้จะไม่ลดลงกจ็ะตอ้งมีการลดกาํลงัการผลิต 
ซ่ึงก่อนหนา้น้ี ในตลาดนํ้ามนั ทั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย และ กลุ่มประเทศ OPEC เป็น
ตวัแปรท่ีช่วยประคองราคานํ้ามนั ซ่ึงแตกต่างจากคร้ังน้ี ซ่ึงทั้งสองกลุ่มไม่ยอมทาํให ้ซ่ึงมี
ผลกระทบกบัแหล่งผลิตท่ีมีตน้ทุนแพงๆ ทาํใหต้อ้งทยอยหรือชะลอการผลิต หรือลดลง
การผลิต หรือ อาจจะตอ้งทบทวนหรือชะลอการผลิตออกไป ทาํใหก้ระทบถึงสถาบนั
การเงินท่ีปล่อยเงินกูเ้พ่ือการน้ี อาจจะตอ้งชะลอหรือทบทวนการลงทุนเช่นกนั ความ
สมดุลกจ็ะกลบัคืนมา และราคากอ็าจจะกลบัข้ึนไป ในขณะเดียวกนั เร่ืองการเมือง กอ็าจ
มีส่วนเก่ียวขอ้งเช่น ประเทศรัสเซีย อิหร่าน อิรัก เวเนซุเอล่า ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวน้ี
อาจจะเกิดจากการตั้งใจหรือไม่กต็าม ซ่ึงอาจจะไม่ถึงขั้นท่ีทาํใหป้ระเทศลม้ละลายหรือ
อยูไ่ม่ไดเ้ลย ซ่ึงปัญหาจะตามมามาก รัสเซียจะไม่มีเงินไปชาํระหน้ี สถาบนัการเงินท่ี
ปล่อยเงินหรือไปกูเ้พ่ือการลงทุน สถาบนัการเงินท่ีทาํการลงทุนในหุน้ในบริษทันํ้ามนั
ทั้งหลายจะไดรั้บผลกระทบ และจะลามไปยงัเร่ืองอ่ืนๆ อยา่งไรกดี็ ราคานํ้ามนักมี็
ผลกระทบต่อบริษทัฯ แต่ดว้ยเหตุท่ีเรามีธุรกิจท่ีหลากหลาย จึงไม่ไดส่้งผลกระทบมาก
นกั ดงัท่ีไดอ้ธิบายไปในตอนตน้ของการประชุม และปัจจุบนัผลประกอบการเรายงัคงดูดี
อยู ่ดงันั้นหากราคานํ้ามนักลบัข้ึนมา กย็อ่มส่งผลดีต่อธุรกิจ 
 

นายชชัชยั คุณงาม       
ผูถื้อหุน้  
 

สงครามราคานํ้ามนัท่ีประเทศซาอุดิอาระเบียทาํกบันานาประเทศในคร้ังน้ี โดยการยนื
ราคาท่ีตํ่า จะเป็นลกัษณะเดียวกบัธุรกิจ Modern trade ท่ีทาํลายระบบร้านคา้ของชาํใน
ประเทศไทยหรือไม่ 
 

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
                         
 

ราคานํ้ามนัถา้ตํ่ามากเกินไป กย็อ่มก่อใหเ้กิดวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสถาบนัการเงิน
ต่อไป ซ่ึงสุดทา้ยกจ็ะยอ้นกลบัไปท่ีตน้ทาง ตวัอยา่งเช่น ปัจจุบนัประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ผลิตนํ้ามนัได ้ 10 ลา้นบาร์เรลต่อวนั ถา้ราคานํ้ามนัลดไป 50 เหรียญต่อบาร์เรล ดงันั้น 1 
วนั กจ็ะขาดรายไดไ้ป 500 ลา้นเหรียญ 10 วนัก ็ 5,000 ลา้นเหรียญ ถา้ 300 วนักร็าวๆ 
150,000 ลา้นเหรียญ ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีมาก สุดทา้ยกไ็ม่มีใครอยากไดรั้บผลกระทบน้ี จึง
ตอ้งกลบัไปสู่งเร่ืองความสมดุลของราคา ดว้ยเหตุผลน้ีทุกฝ่ายจึงตอ้งหนัหนา้คุยกนั เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดผลกระทบไปทัว่โลกวา่มีจุดเร่ิมจากราคานํ้ามนั 
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นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวชมเชยประธานกรรมการในการดาํเนินการประชุม ท่ีสามารถทาํไดดี้และดูแลผูถื้อ
หุน้รายยอ่ยในการเปิดโอกาสใหต้ั้งคาํถามและแสดงความเห็น อยา่งไรกต็าม ขอ
เสนอแนะใหก้ระชบัการประชุม โดยใหเ้ป็นการตั้งคาํถามท่ีเก่ียวกบัการประชุม และลด
คาํถามท่ียดืเยื้อออกไป เพราะทาํใหก้ารประชุมยาวนานมาก  
 
ในเร่ืองท่ี TTA การเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้เพ่ือการลงทุน (investment 
holding company) และมีการปรับวสิัยทศัน์ใหเ้ป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
เพ่ือการลงทุน ในความคิดเห็นส่วนตวัเห็นวา่ ยงัไม่เด่นชดัวา่จะไปในทิศทางใด ซ่ึงท่ี
ผา่นมาแมจ้ะเร่ิมมีกาํไร แต่ไม่แน่ใจวา่ จะมีกาํไรอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่  
 
ในเร่ืองการแจกอาหารและของชาํร่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ขอเสนอแนะวา่ บริษทัฯ ควรใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนดว้ยตนเองก่อน ส่วนผูรั้บมอบฉนัทะถา้หากจะใหอ้าหารและ
ของชาํร่วยดว้ย ควรรอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนดว้ยตนเองไดสิ้ทธิครบทั้งหมดก่อน 
หรือบริษทัฯ ควรใหอ้าหารและของชาํร่วยแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนดว้ยตนเองเท่านั้น 
การจดัการแบบน้ีจะช่วยใหล้ดปัญหาเร่ืองของชาํร่วยและอาหารท่ีไม่เพียงพอได ้
 

นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ 
ผูถื้อหุน้ 

ขอเสนอแนะในเร่ืองการแจกของชาํร่วยเพ่ิมเติม  กล่าวคือ บริษทัฯ ควรยดึตามแนวทาง
ของตลาดหลกัทรัพยท่ี์ขอความร่วมมือใหบ้ริษทัต่างๆ งดการแจกของชาํร่วยในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯท่ีมีสินคา้หรือผลิตภณัฑท่ี์เป็นของตนเอง ซ่ึง
กรณีเช่นวา่น้ีสามารถนาํสินคา้ของตนเองแจกใหก้บัผูถื้อหุน้ของตนเองได ้นอกจากน้ีขอ
เสริมในส่วนของอาหารและของชาํร่วยวา่ บริษทัฯ ควรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียน
ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูรั้บมอบฉนัทะ ควรมีสิทธิเพียงการรับมอบอาํนาจมาลงคะแนน
เสียง 
 

นายประเสริฐ  บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

รับทราบความคิดเห็นของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินการประชุม โดยกล่าววา่ ในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ หากประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งคาํถามนอ้ยเกินไป กอ็าจจะ
กลายเป็นการตดัสิทธิผูถื้อหุน้ในการตั้งคาํถามและแสดงความคิดเห็น  ประธานฯ จึง
จะตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม และในเร่ืองของอาหารและของชาํร่วย ผูถื้อหุน้แต่
ละท่านกมี็ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั บริษทัฯ ขอรับไปพิจารณาและดาํเนินการตาม
ความเหมาะสม   
 
ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและ
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่างๆ รวมทั้งขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ 
ขอรับไปพิจารณา และดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  
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ผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 18.15 น. 
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 (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 
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เลขานุการบริษทัฯ 
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