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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่2/2558 
 

วนั เวลาและสถานที:่ 

 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแอทธินีคริสตลัฮออล ์ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า    
แอทธินี กรุงเทพฯ เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:  

 
กรรมการทีล่าประชุม 

-ไม่มี - 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการบริหาร 

3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

4. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 

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

7. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็.อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

10. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 

 
ทีป่รึกษากฎหมายในการดาํเนินการประชุม 

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

 
กจิการเบือ้งต้น: 

 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหน้างสาวธนิกา    
สุวรรณรัตน์ เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ  

 
นางสาวธนิกา สุวรรณรัตน์ (ผูด้าํเนินการประชุม) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและแนะนาํคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 854 ราย 
นบัจาํนวนหุน้ได ้424,748,247 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 754 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้232,589,206 หุน้ รวมจาํนวน
ผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 1,608 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 657,337,453 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 36.0848 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 
1,821,646,607 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

1. นายสมพร จิตเป็นธม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวอุไร ปล้ืมสาํราญ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแล 

3. นายชาตรี  อคัรจรัลญา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. นายเดวดิ อ้ึง  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานกลยทุธ์ 

5. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

6. นายวนิห์ จูเลียน เหงียน      ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงินบริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั 

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

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

9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม  รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีการเงินและการบริหาร บริษทั ยนิูค ไมน่ิง 
เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

ดร. ปริมญดา ดวงรัตน์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั เบเคอร์ แอนด ์แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั 

นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

นายพอล ฟลิปส์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
2/2558 และไดม้อบหมายให ้ ดร. ปริมญดา ดวงรัตน์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั เบเคอร์ แอนด ์ แมค็เคน็ซ่ี จาํกดั เป็นผู ้
ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง 

 
ดร. ปริมญดา ดวงรัตน์ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง

ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  
 1.  ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยจะมีการนาํเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด
ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือข้ึนและเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้ และขอความกรุณาผู ้
ถือหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น 

 นอกจากน้ีเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนซ่ึงไดล้งทะเบียนเขา้ประชุมไดมี้ส่วนร่วมในการประชุม บริษทัฯ จึงไดจ้ดัท่ี
นัง่สาํรองไวร้องรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในหอ้งได ้  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้จอภาพ ถ่ายทอดบรรยากาศใน
การประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีอยูน่อกหอ้ง สามารถติดตามการดาํเนินการประชุมไดพ้ร้อมกบัผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุม โดยผูถื้อ
หุน้ทั้งท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีดา้นนอกสามารถซกัถามและแสดงความเห็นได ้ โดยขอใหย้กมือข้ึน จะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ นาํผูถื้อ
หุน้เขา้มาในหอ้งประชุมเพ่ือซกัถาม และแสดงความเห็น ณ จุดท่ีจดัใหมี้ไมโครโฟน  
 2.  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ของ
ตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 
 3.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระบริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
 4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ หากผูถื้อหุน้ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และยกมือข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนน เพ่ือนาํมานบัคะแนน  

ผูถื้อหุน้ท่ีอยูพ้ื่นท่ีดา้นนอกหอ้งประชุมกส็ามารถออกเสียงลงคะแนนไดด้ว้ยวธีิการเดียวกนั โดยจะมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปรับบตัรลงคะแนนเพ่ือนาํมานบัคะแนน 

สาํหรับผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงจะถือวา่
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
 5.  สาํหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัร
ลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ีจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึง
วธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 
 6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ีผูถื้อ
หุน้ไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หกัออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
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ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่ง
ชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย
หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ทาํเคร่ืองหมาย
ใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  
 7.  ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระ
ต่อไปเวน้แต่ประธานฯ จะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 8.  บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะอยูร่่วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็จส้ินการประชุมครบถว้นทุก
วาระ อยา่งไรกต็าม หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีเหตุจาํเป็นตอ้งออกจากหอ้งประชุมระหวา่งการพิจารณาในวาระใด 
ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีตอ้งออกจากหอ้งประชุมนั้น ใหติ้ดต่อเจา้หนา้ท่ีดา้นหนา้หอ้งประชุมเพ่ือ
คืนบตัรลงคะแนนของท่านและบนัทึกการออกจากหอ้งประชุมต่อไป 

บริษทัฯ จะตรวจนบับตัรลงคะแนนและรวมคะแนนเม่ือถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจ
นบัและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ียงัอยูใ่นท่ีประชุม โดยมิไดบ้นัทึกการ
ออกจากท่ีประชุม 
  

หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในการประชุมคร้ังน้ี
บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั กฎหมาย เอชเอน็พี จาํกดั มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนบัคะแนน
เสียงในท่ีประชุมและขอใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายคือ นาย
ประกาศิต   เรืองรายวนั ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายเอกสิทธ์ิ เหมวงศ ์ และนางสาวสุจิตรา เล่ห์ประเสริฐ ผูรั้บมอบฉนัทะจาก
นางสาวสุวรรณา เอ้ือเบญจพล 

 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่              
28 มกราคม 2558 

  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม
ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
  

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ของ
บริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

671,182,016 294,904 167,102 359,107 672,003,129 

99.9026% 0.0438% - 0.0534% 100.00% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 132 รายนบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 14,665,676 
หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,740 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 672,003,129หุน้ 

 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557            

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) 
  

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

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถึง
ภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา กล่าวคือ บริษทัฯ       
มีกาํไรสุทธิ 154,726,404 บาท ซ่ึงมาจาก ผลการดาํเนินงานของธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กาํไรจากธุรกิจขนส่ง (บริษทั     
โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หรือ TSS) ประมาณ 19 ลา้นบาท กาํไรจากธุรกิจพลงังาน (บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์
จาํกดั (มหาชน) หรือ เมอร์เมด) ประมาณ 82 ลา้นบาท ผลขาดทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
จาํกดั (มหาชน) หรือ UMS) ประมาณ 20 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัผลประกอบการช่วงท่ีผ่านมา และ กาํไรจากธุรกิจ
ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเกษตรและคลงัสินคา้ (บริษทั บาคองโค จาํกดั หรือ บาคองโค ซ่ึงถือหุ้นโดย บริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเซีย       
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ PMTA) ประมาณ 55 ลา้นบาท 
 

 ภาพรวมการลงทุนในรอบระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา ประกอบดว้ย  
 - การลงทุนของ TSS ในปี 2557 เพ่ือขยายกองเรือ โดยการซ้ือเรือมือสอง ขนาด Supramax จาํนวน 6 ลาํ  
 - การลงทุนของเมอร์เมด เพ่ือสั่งต่อเรือขดุเจาะทอ้งแบน (Tender rig) จาํนวน 2 ลาํ คือ MTR 3 และ MTR 4 โดยนาํมา
ทดแทน MTR 1 และ MTR 2 ซ่ึงมีอายใุชง้านเกินกวา่ 30 ปี 
 - การลงทุนของบาคองโค เพ่ือขยายสายการผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน 100,000 ตนั 
 - การลงทุนของ TTA ในกลุ่มธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีไดก้ล่าวมา ไดแ้ก่ การลงทุนในธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
ซ่ึงเป็นธุรกิจกลุ่มใหม่ของ TTA เพ่ือซ้ือหุ้นจาํนวนร้อยละ 9 ในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ี
รู้จกักนัดีในฐานะผูผ้ลิตนํ้าผลไม ้Pipa และมีฐานการผลิตในประเทศจีน 
 
 สัดส่วนการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 - ร้อยละ 89 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นการลงทุนในธุรกิจขนส่งสินคา้แหง้เทกอง และการลงทุน
ในธุรกิจพลงังาน  
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 - ร้อยละ 11 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของบริษทัฯ เป็นการลงทุนในธุรกิจปุ๋ย ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และธุรกิจ
อ่ืนๆ  
 
 แนวโนม้ความทา้ทายในธุรกิจต่างๆ ของบริษทัฯ สาํหรับปี 2558 
 - อตัราค่าระวาง BSI ของตลาดมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัลดลง แต่อยา่งไรกดี็ TSS ยงัสามารถจดัการค่าระวางเรือเฉล่ีย 
(TCE) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีประสิทธิภาพ 
 - ธุรกิจดา้นพลงังาน ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงราคานํ้ ามนัซ่ึงปรับตวัลดลงในปีท่ีผ่านมา แต่อยา่งไรก็ดี
เมอร์เมดมีสัญญาระยะยาวกบัลกูคา้อยู ่จึงทาํใหใ้นช่วงไตรมาสแรกของปี 2558  เมอร์เมดยงัสามารถทาํกาํไรได ้ดงันั้นเป้าหมาย
ของเมอร์เมดในอนาคตจึงตอ้งมองหาสัญญาระยะยาวเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับกบัการลงทุนใหม่ในกลุ่มธุรกิจน้ี โดยปัจจุบนัมีหลาย
บริษทัท่ีอยูใ่นขั้นตอนการเจรจาสัญญาระยะยาวกบัทางบริษทัฯ 
 - เป้าหมายของธุรกิจของ UMS คือการลดการขาดทุนใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ผลขาดทุนของ 
UMS ลดลง  
 - ธุรกิจปุ๋ย หรือ PMTA มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตและทาํกาํไรไดอ้ยา่งแขง็แกร่ง 
  

ภาพรวมการดาํเนินงานของบริษทัในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เร่ิมตน้จากการปรับโครงสร้างทางการเงิน (Restructuring) 
เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส กา้วสู่การเพ่ิมทุนเพ่ือลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทั (Reinvestment) ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่ธุรกิจโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ิมความมีเสถียรภาพใหก้บัผลกาํไรของบริษทัฯ โดยผลกาํไรท่ีไดรั้บจากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานช่วยลดความผนั
ผวนของกาํไรจากธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองและธุรกิจขุดเจาะกบัวิศวกรรมใตท้ะเลซ่ึงมีความผนัผวน หรืออาจกล่าวไดว้่า
ในช่วงท่ีผา่นมา เป็นการเติบโตดว้ยทรัพยากรในองคก์ร (Organic Growth) ซ่ึงหมายถึง การลงทุนต่อธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
หรือธุรกิจท่ีมีอยู่ อาทิ ดา้นขนส่ง เพ่ือสร้างให้เกิดผลกาํไรมากข้ึนและปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี 
บริษทัฯ ยงัคงมองหาโอกาสท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานเขา้มาในพอร์ตการลงทุน เพ่ือใหบ้ริษทัฯมีสัดส่วนรายได้
จากธุรกิจท่ีมีความผนัผวนนอ้ยให้เพ่ิมมากข้ึนโดยมุ่งไปยงัการเติบโตดว้ยทรัพยากรภายนอกองคก์ร (Inorganic Growth) ซ่ึง
หมายถึงการซ้ือกิจการใหม่ หรือการทาํ M&A ซ่ึงเป็นการต่อยอด หรือเสริมภาพรวมการลงทุนของบริษทัฯ ใหมี้ผลตอบแทนท่ี
มัน่คงในการสร้างผลกาํไรและการเติบโตใหม้ากยิง่ข้ึน   
   
 หลงัจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวรายงานภาพรวมของ
บริษทัฯ แลว้  นายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ไดก้ล่าวรายงานผลการดาํเนินงาน
และแนวโนม้ธุรกิจดงัน้ี 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานรวมรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธนัวาคม) ระหวา่งปี 2556 และ 2557 พบวา่ 
รายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 5,297 ลา้นบาท เป็น 6,207 ลา้นบาท แต่อยา่งไรกดี็เน่ืองจากผลกระทบปัจจยัทางธุรกิจในปี 2557 มีมากกวา่ปี
ท่ีผา่นมา จึงส่งผลให ้EBITDA และกาํไรสุทธินั้นลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2556 ทั้งน้ี หากเปรียบเทียบ
ผลการดาํเนินงานระยะเวลา 12 เดือนระหวา่งรอบปีปฏิทิน 2556 และ 2557 พบวา่ รายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจาก 19,570 ลา้นบาท เป็น 
22,341 ลา้นบาท หรือร้อยละ 14  EBITDA เพ่ิมข้ึนจาก 2,588 ลา้นบาท เป็น 3,575 ลา้นบาท หรือร้อยละ 38 และกาํไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจากผลขาดทุน 109 ลา้นบาท (ไม่รวมการดอ้ยค่าของสินทรัพย)์ เป็นกาํไร 986 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,003 
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 โครงสร้างรายไดแ้ละการลงทุน ยงัคงประกอบดว้ย 4 ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่ง ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 
ของโครงสร้างรายไดแ้ละการลงทุน ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์ ซ่ึง PMTA เป็นบริษทัหลกัท่ีสร้าง
รายไดข้องกลุ่มธุรกิจน้ี  
 
 กาํไรสุทธิของบริษทัฯ จากกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา มีสาเหตุจากปัจจยั
ระดบัมหภาค (Macro Factor) เช่น อตัราค่าระวางเรือของตลาดโลก เป็นตน้  แต่อยา่งไรกดี็ธุรกิจของ UMS ก็สามารถลดผล
ขาดทุนจาก 35 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 4 ของปีปฏิทิน 2556  เหลือผลขาดทุน 20 ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 4 ของปีปฏิทิน 2557  
นอกจากน้ีธุรกิจ PMTA ตอ้งเผชิญกบัสภาวะนํ้ าท่วมและการปรับเปล่ียนนโยบายทางภาษีในเวียดนาม ซ่ึงส่งผลให้เกิดการ
ชะลอการซ้ือปุ๋ย จึงทาํใหใ้นช่วงไตรมาสสุดทา้ยผลกาํไรของ PMTA จึงนอ้ยกวา่ไตรมาสเดียวกนัในปี 2556 ทั้งน้ีหากพิจารณา
กาํไรสุทธิเม่ือเปรียบเทียบรอบระยะเวลา 12 เดือนระหวา่งรอบปีปฏิทิน 2556 และ 2557 พบวา่ กาํไรสุทธิของ TSS เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 299 เมอร์เมดมีกาํไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 UMS ยงัคงมีผลขาดทุน แต่ปรับตวัดีข้ึนร้อยละ 75 และ กาํไรสุทธิ PMTA คงท่ี 

 
ธุรกิจขนส่งสินคา้ดว้ยเรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกอง (ดาํเนินงานโดย บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี) 
ในช่วงระหวา่งปี 2557 TSS ไดมี้การขยายกองเรือเพ่ิมข้ึน จึงทาํใหค้่าเฉล่ียของ DWT (Average Deadweight Tonnage) 

ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีปฎิทิน 2557 เพ่ิมข้ึนเป็น 50,636  ตนั แมว้า่การขยายกองเรือทาํให ้TSS มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน แต่อยา่งไร
กดี็ค่าระวางเรือของตลาดโลกในช่วงไตรมาสสุดทา้ยน้ีปรับลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั หากแต่การบริหารจดัการท่ีดีของ TSS จึงทาํ
ใหมี้ค่าระวางเรือเฉล่ีย (TCE) ดีกวา่ตลาด รวมถึงค่าใชจ่้ายในการเดินเรือ (Owner Expenses)ในไตรมาสสุดทา้ยของปีปฏิทิน 
2557 อยูท่ี่ประมาณ 3,896 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนัถือวา่ตํ่ากวา่ตลาด ซ่ึงอยูท่ี่ 5,121 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั หรือตํ่ากวา่ตลาดถึง    
ร้อยละ 24 ซ่ึงการบริหารจดัการตน้ทุนของ TSS ถือเป็นความโดดเด่นในดา้นการดาํเนินงานและการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีสามารถ
เอาชนะภาพรวมของตลาดได ้ 

 
ผลการดาํเนินงานทั้งปีของกลุ่มธุรกิจน้ีถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจ ไม่วา่จะเป็นในดา้นรายได ้ กาํไรขั้นตน้ EBITDA และ

กาํไรสุทธิ ซ่ึงดีข้ึนกวา่ปี 2556 อยา่งชดัเจนแมว้า่สถานการณ์ตลาดจะยงัอ่อนตวั นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานของ
ไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 และ 2557 พบวา่ คา่ระวางเรือเฉล่ียของ TSS ลงลงร้อยละ 7 ซ่ึงลดลงนอ้ยกวา่ค่าดชันี BSI ซ่ึงลดลง
ร้อยละ 30 โดยมีส่วนต่างกาํไรจากการเช่าเหมาลาํท่ีลดลง กล่าวโดยสรุป เม่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานของปีปฏิทิน 2556 และ 
2557 TSS สามารถพลิกจากผลขาดทุนสุทธิ 129 ลา้นบาท เป็นกาํไรสุทธิ 257 ลา้นบาท  

 
ธุรกิจพลงังาน (ดาํเนินงานโดย บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
ในปี 2557 อตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือ (Utilization Rate) ของกองเรือเมอร์เมดลดลง เน่ืองจากเมอร์เมดเร่ิมมุ่งไปใน

ธุรกิจรับจา้งวางท่อและสายเคเบิลใตน้ํ้า (Cable Lying) ส่งผลใหบ้ริษทัมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีสูงข้ึนในขณะท่ีใชเ้วลาใน
การใหบ้ริการสั้นลง จึงทาํใหอ้ตัราการใชเ้รือลดลง รวมถึงมีเรือ 1 ลาํในกองเรือท่ีตอ้งเขา้อู่ซ่อมแหง้ (Dry dock) ตามรอบ
ระยะเวลาตรวจประจาํปี แต่อยา่งไรกดี็อตัราค่าจา้งรายวนัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีปฎิทิน 2557 กลบัเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นผล
มาจากธุรกิจรับจา้งวางท่อและสายเคเบิลใตน้ํ้า นอกจากน้ีธุรกิจบริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังมีภาพรวมท่ีดี โดยมีอตัราการใชเ้รือ
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556 และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลประกอบการของ AOD ในปี 2557 ท่ีสูงมาก ซ่ึงส่งผลดีต่อรายไดข้อง
เมอร์เมดอยา่งมากในปี 2557 
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ผลการดาํเนินงานทั้งปีของกลุ่มธุรกิจน้ีถือวา่เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา 12 เดือน ระหวา่งปี 2556 และ 
2557 โดยมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก 9,277 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 10,664 ลา้นบาทในปี 2557 รวมถึง  EBITDA กาํไรสุทธิ และกาํไร
สุทธิในส่วนของ TTA ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23 แมว้า่กาํไรขั้นตน้จะลดลงเลก็นอ้ยจาก 2,514 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 2,486 ลา้น
บาทในปี 2557 

 
ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิน (ดาํเนินการโดยบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)   
ในปีปฏิทิน 2557 ท่ีผา่นมา ราคาถ่านหินของตลาดโลกยงัลดลงอยา่งต่อเน่ือง อา้งอิงตามดชันี Newcastle Coal Index 

ซ่ึงส่งผลใหร้ายไดข้อง UMS ลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงยงัเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างของการดาํเนินงานอีกดว้ย โดยการนาํ
ถ่านหินในคลงัสินคา้ออกจาํหน่าย เพ่ือเปล่ียนเป็นเงินสดและนาํไปชาํระคืนใหแ้ก่เจา้หน้ี ดงันั้นหน้ีสินสุทธิท่ีมีกบัธนาคารจึง
ลดลงจาก 1,138 ลา้นบาทในปี 2556 เหลือเพียง 580 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557  

 
แมว้า่รายไดข้องธุรกิจจะลดลง แต่กาํไรขั้นตน้เพ่ิมสูงข้ึน รวมทั้ง EBITDA ซ่ึงปรับตวัดีข้ึนจาก ติดลบ 263 ลา้นบาท

ในปีปฏิทิน 2556 เป็นตวัเลขบวก 31 ลา้นบาทในปีปฏิทิน 2557 โดยมีปัจจยัของการลดค่าใชจ่้ายในการขายการบริหารเขา้มา
ช่วยสนบัสนุนใหส้ถานการณ์ของ UMS ดีข้ึน แต่อยา่งไรกดี็ภาพรวมของ UMS ยงัมีผลขาดทุนสุทธิ อนัเน่ืองมากจากปริมาณ
การขายท่ีไม่มากพอถึงจุดท่ีสร้างรายได ้ แต่ UMS ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะปรับกลยทุธ์และหาทางออกเพ่ือใหส้ามารถพลิกฟ้ืนธุรกิจ
ต่อไป 

 
ธุรกิจปุ๋ยและใหเ้ช่าพ้ืนท่ีเกบ็สินคา้ (ดาํเนินการโดย บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน))        
ในปีปฏิทิน 2557 ปริมาณการขายของ PMTA เพ่ิมข้ึนไม่มากนกั แต่ทวา่สัดส่วนของการส่งออกเพ่ิมข้ึนสูงกวา่ปี 2556 

ซ่ึงจากเดิมร้อยละ 30.5 เป็นร้อยละ 34.3 ซ่ึงถือเป็นขอ้ดี เน่ืองเป็นการสร้างรายไดใ้นรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐใหแ้ก่ PMTA 
และ PMTA สามารถใชเ้งินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐดงักล่าว เพ่ือใชช้าํระค่าวตัถุดิบซ่ึงเรียกเกบ็ในสกลุดอลลาร์สหรัฐเช่นกนั 
โดยท่ีไม่ตอ้งนาํมาแลกเปล่ียนเป็นเงินสกลุอ่ืนอีก ดงันั้นอตัราการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนจึงเป็นการลดความเส่ียงและลดผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบเน่ืองมาจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (Natural Hedging) นอกจากน้ีธุรกิจคลงัสินคา้ให้
เช่า ไดมี้การขยายพ้ืนท่ีคลงัสินคา้จากเดิม 24,000 ตารางเมตร เป็น 31,800 ตารางเมตร ซ่ึงลกูคา้ใหค้วามสนใจและเขา้จองเตม็
พ้ืนท่ีแลว้ โดยเป็นผลมาจากการบริหารจดัการของ PMTA ท่ีเป็นท่ียอมรับ รวมถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกในบริเวณคลงัสินคา้
ของ PMTA 

 
ภาพรวมของ PMTA ในปีปฏิทิน 2557 มีรายไดล้ดลงเลก็นอ้ยจากราคาขายท่ีลดลงแมจ้ะมีปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

โดยมีกาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจาก 496 ลา้นบาทในปีปฏิทิน 2556  เป็น 605 ลา้นบาทในปีปฏิทิน 2557  และกาํไรสุทธิท่ีคงท่ี
ประมาณ 270 ลา้นบาทเช่นเดียวกบัปี 2556 ท่ีผา่นมา ซ่ึงผลมาปัญหานํ้าท่วมบริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง รวมถึงนโยบายลด
ภาษีมูลค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑปุ๋์ยในประเทศเวยีดนาม ซ่ึงทาํใหล้กูคา้ชะลอการสั่งซ้ือสินคา้ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557  

 
สาํหรับผลการจองซ้ือหุน้สามญัของ PMTA ซ่ึงเป็นการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของ TTA ในอตัรส่วน 37 หุน้

สามญัของ TTA ต่อ 1 หุน้สามญั PMTA มีผูถื้อหุน้จองซ้ือเตม็จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 100 และจะมีเร่ิมมีการซ้ือขายในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 
 



 

9 
 

สรุปผลประกอบการ    
สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นมา เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 

2556 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 ซ่ึงเป็นผลจากจาํนวนวนัเดินเรือท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายกองเรือ และจาํนวนวนั
เดินเรือของเมอร์เมดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเช่าเหมาลาํของงานบริการวศิวกรรมใตท้ะเล  อยา่งไรกดี็ในไตรมาสน้ีกาํไรขั้นตน้ลดลง
ร้อยละ 19 ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาวะตลาดธุรกิจเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองท่ีปรับตวัลดลง โดยเฉพาะค่าระวางท่ีลดตํ่าลง รวมถึง
ผลกระทบจากกาํไรขั้นตน้ของเมอร์เมด ท่ีสืบเน่ืองมาจากเมอร์เมดไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากเรือเช่าเหมาลาํบางลาํไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ีในช่วงปลายปี 2557 นอกจากน้ีส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจกรรมร่วมคา้ลดลงร้อยละ 2 รวมถึง EBITDA ลดลง
ร้อยละ 27 และกาํไรสุทธิลดลงร้อยละ 38 หรือ 155 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2556 

 
หากพิจารณาในภาพรวมของผลการดาํเนินงานระยะเวลา 12 เดือน ระหวา่งปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556 พบวา่ 

รายไดร้วมทั้งปีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายกองเรือ จาํนวนวนัเดินเรือท่ีสูงข้ึนและอตัราค่าจา้งรายวนั ท่ีสูงข้ึน  
ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 เน่ืองจากการบริหารตน้ทุนท่ีประสิทธิภาพของ TSS และ UMS รวมถึงบริษทัฯ    
มีส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมและกิจกรรมร่วมคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 1,182 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกาํไรจากเมอร์เมด
ในส่วนของ AOD นอกจากน้ี EBITDA เพ่ิมข้ึนเป็น 3,575 ลา้นบาท และโดยเฉพาะอยา่งยิง่กาํไรสุทธิของบริษทัฯ พลิกกลบัเป็น
บวก จากผลขาดทุนในปี 2556 ท่ีผา่นมา ซ่ึงเท่ากบัขาดทุนสุทธิ 4,751 ลา้นบาท เป็นกาํไรสุทธิ 920 ลา้นบาทในปี 2557  อาจ
กล่าวไดว้า่จากผลการดาํเนินงานในปี 2557  TTA มีผลการดาํเนินงานท่ีแขง็แกร่ง มีสัดส่วนหน้ีสินคอ่นขา้งตํ่า โดยมีอตัราหน้ีท่ี
มีภาระดอกเบ้ียต่อทุน เท่ากบั 0.45 เท่า ซ่ึงสะทอ้นถึงศกัยภาพของกลุ่มบริษทั TTA ทั้งหมด ท่ีจะเผชิญกบัความทา้ทายในปี 
2558 น้ี  

 
หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนายสมพร จิตเป็นธม 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานเก่ียวกบัแผนธุรกิจและผลประกอบการแลว้ ประธานฯ ได้
แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เน่ืองจากการรายงานผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ดว้ย ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ 
ผูถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และเม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาและลงมติต่อไปดว้ยเลย  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

มีคาํถามดงัน้ี 
1. การ spin off บริษทั บาคองโค จะมีการบนัทึกรายไดใ้นไตรมาสแรกปีน้ีหรือไม่ คาดหมาย
วา่จะมีกาํไรเท่าไหร่จากการ spin off และจะเสียส่วนแบ่งกาํไรท่ีเคยมีใน TTA ไปเท่าไหร่ 
2. ทาํไม UMS จึงยงัไม่มีกาํไร ทั้งท่ีโรงงานของบริษทัอ่ืนๆ ใน จ. สมุทรสาครกส็ามารถ
จาํหน่ายถ่านหินไดเ้หมือนกนัและมีราคาถูก UMS เป็นธุรกิจซ้ือมาขายไปหรือไม่อยา่งไร 
อยากทราบวา่ปัญหาของธุรกิจแทจ้ริงแลว้คืออะไร และคาดวา่จะมีกาํไรในปีน้ีหรือไม่ เพราะ
มีการลดสตอ็กมาหลายคร้ังแลว้ 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

การ spin off ของ PMTA ยงัไม่สามารถบนัทึกกาํไรได ้เน่ืองจาก TTA ยงัเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของ PMTA จึงไม่สามารถนาํส่วนต่างของการทาํ IPO เขา้มาบนัทึกเป็นกาํไรได ้แต่วา่
สภาพคล่องหรือเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนของ TTA ตามสัดส่วนการถือครองของ TTA ร้อย
ละ 65 ทั้งน้ีหุน้ของ PMTA ท่ีจะทาํการซ้ือขายในตลาดคิดเป็นร้อยละ 35 
 

นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบญัชีและ
การเงิน   
 

ปํญหาหลกัของ UMS คือเร่ืองของปริมาณการขาย เน่ืองจากเป็นธุรกิจซ้ือมาขายไปและกาํไร
ต่อหน่วยไม่ไดสู้งมาก ดงันั้นกาํไรจึงข้ึนอยู่กบัปริมาณการขาย เน่ืองจาก UMS มีตน้ทุน
ค่อนขา้งสูง ดงันั้นปริมาณการขายเพ่ือให้เกิดกาํไรจึงตอ้งสูงกว่าท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 
หรือตอ้งอยูท่ี่ประมาณ 60,000-70,000 ตนัต่อเดือน แต่ทว่าปริมาณการขายในปัจจุบนัอยูท่ี่
ประมาณ 30,000 ตนัต่อเดือน ดงันั้น UMS จึงพยายามเพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายดงักล่าวให้ได ้
โดยคาํนึงถึงฐานะทางการเงินท่ีค่อนข้างอ่อนแอ การดาํเนินการต่างๆ จึงต้องใช้ความ
ระมดัระวงั มาก อาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้ไปบา้ง 
 
ในส่วนของการขายถ่านหินในสตอ็ก เพ่ิงเร่ิมดาํเนินการอยา่งจริงจงัในปี 2557 จากปริมาณ
ถ่านหิน 400,000 – 500,000 ตนัในสตอ็กเม่ือตน้ปี ลงลงเหลือประมาณ 200,000 ตนัเม่ือส้ินปี 
ทั้งน้ีมูลค่าจากการขายถ่านหินในสตอ็กดงักล่าวอาจไม่ไดสู้งมากนกั เน่ืองจากเป็นถ่านหินท่ี
มีขนาดเลก็และคุณภาพค่อนขา้งตํ่า แต่อยา่งไรกดี็ในช่วงท่ีผา่นมา UMS ไดเ้ร่ิมมีการนาํเขา้
ถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียเพ่ือจาํหน่าย และกลบัเขา้สู่การดาํเนินการแบบปกติอีกคร้ัง 
กล่าวคือ มีการจาํหน่ายถ่ายหินในหลายลกัษณะ เพ่ือใหเ้กิดความสมดุล ทั้งแบบท่ีคุณภาพสูง
ซ่ึงให้ราคาดี และแบบท่ีคุณภาพค่อนขา้งตํ่าซ่ึงให้ราคาท่ีถูกกว่า ซ่ึงฝ่ายบริหารของ UMS 
มุ่งมัน่ท่ีจะนาํ UMS กลบัมามีกาํไรภายในปีน้ีใหไ้ด ้
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ  

กล่าวสรุปว่า ธุรกิจของ UMS ถือว่ายงัไม่ดีมากนกั หากแต่ไดมี้การปรับแกไ้ขเพ่ือลดการ
ขาดทุนลงมา และกาํลงัพิจารณาลู่ทางเพ่ือหาคู่คา้ทางธุรกิจท่ีสามารถช่วยสนับสนุนทาง
ธุรกิจของ UMS ต่อไป 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

ขอถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 
สัญญาระยะยาวท่ีเมอร์เมดทาํกบั National oil companies ต่างๆ สามารถปรับราคาตามราคา
นํ้ามนัหรือไม่ หรือกาํหนดอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญา 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 

สัญญาระยะยาวท่ีเมอร์เมดทาํกบัลูกคา้แลว้นั้น มีอตัราท่ีตายตวั หากแต่มีการเจรจาบา้งเพ่ือ
ปรับปรุงในบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นกบัราคานํ้ามนั เน่ืองจากผูว้า่จา้งกย็อ่มตอ้งมีการคาํนวณ
ค่าใชจ่้ายและจุดคุม้ทุน  สําหรับสัญญาระยะยาวใหม่ท่ีจะทาํต่อไปนั้น ก็ไดค้าํนึงถึงเร่ือง
ราคานํ้ ามนัปรับตวัดว้ย แต่กล่าวโดยสรุปคือโดยมากสัญญาจะกาํหนดอตัราท่ีคงท่ีไวก่้อน 
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีประเมินแลว้วา่เมอร์เมดยงัไดก้าํไรได ้
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นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 
 

ขอช่ืนชมท่านประธานและผูบ้ริหารท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนในปีน้ี มีคาํถาม
ดงัน้ี 
1. บริษัทฯ ได้มีการเพ่ิมทุนไปแล้ว จึงอยากทราบว่าวตัถุประสงค์ในการเพ่ิมทุนยงัคง
เหมือนเดิมหรือไม่ หรือเปล่ียนแปลงไปอยา่งใด มีการตดัสินใจเร่ืองการใชเ้งินเพ่ิมทุนไป
แลว้หรือยงั 
 
ในส่วนน้ีมีขอ้เสนอแนะว่า ในภาวะเศรษฐกิจเช่นน้ี การท่ีทาํให้บริษทัฯ สามารถดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้ถือวา่ยอดเยีย่มมากแลว้ ดงันั้นเงินทุนท่ีเพ่ิมไปแลว้ ควรนาํพาให้บริษทัฯ อยู่
รอดยาวนานท่ามกลางสถานการณ์ธุรกิจอยา่งน้ีไดเ้ป็นขอ้สาํคญั การลงทุนในภาวะแบบน้ีจึง
อาจเป็นการเพ่ิมความเส่ียงมากกว่าเป็นผลดี จึงขอย ํ้ าว่าบริษัทฯ ต้องปรับสมดุล ไม่
จาํเป็นตอ้งผลกัดนัใหธุ้รกิจเติบโตมากเกินไปในภาวะเศรษฐกิจท่ียากลาํบาก จึงขอใหใ้ชเ้งิน
เพ่ิมทุนดว้ยความระมดัระวงั 
 
2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา่ แมเ้ป้าหมายของบริษทัฯ คือ การเป็น Holding company ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในอาเซียน แต่ก็ไม่จาํเป็นตอ้งมองหาธุรกิจใหม่อยูเ่ร่ือยๆ ซ่ึงนัน่เท่ากบัเป็นการลอง
ผดิลองถกูและเพ่ิมความเส่ียงใหก้บับริษทัฯ เพราะฉะนั้นจึงตอ้งหนักลบัมามองธุรกิจท่ีกาํลงั
ดาํเนินการอยู่ บางส่วนอาจตอ้งตดัออกบา้ง หรือการมองหาธุรกิจใหม่ก็ไม่ควรเพ่ิมความ
เส่ียงใหก้บับริษทัฯ ถา้หากลงทุนในธุรกิจใหม่ไปโดยท่ีไม่รู้จริง และธุรกิจท่ีกาํลงัดาํเนินการ
กป็ระสบปัญหาอยู ่กย็ิง่เท่ากบัเพ่ิมความเส่ียงกบับริษทัฯ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นสําหรับคาํชมเชยและขอ้แนะนํา ซ่ึงเป็นกาํลงัใจให้กับฝ่ายจัดการ
ต่อไปในการดาํเนินงาน 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น และช้ีแจงว่า คาํถามในลกัษณะน้ีผูถื้อหุ้นของเมอร์เมดในประเทศ
สิงคโปร์กเ็คยมีคาํถามเช่นเดียวกนั วา่ ทั้งๆท่ี บริษทัฯ มีความสามารถท่ีจะสร้างหน้ีเพ่ิม เพ่ือ
ทาํให้บริษทัสามารถลงทุนเติบโตไดม้ากข้ึน ทาํไมถึงไม่ทาํ ซ่ึงตอนนั้นผมไดก้ล่าวช้ีแจงว่า
แต่ละธุรกิจมีความเส่ียงท่ีต่างกนั โดยเฉพาะพลงังานซ่ึงใชก้ารลงทุนสูง และมีความเส่ียงสูง 
ดงันั้นการลงทุนของบริษทัฯ จึงลงทุนเท่าท่ีลงทุนได ้ไม่รับความเส่ียงเร่ืองหน้ีสูงจนเกินไป 
ถา้สถานการณ์ตลาดดี การลงทุนสูง บริษทัฯ ย่อมมีโอกาสท่ีจะทาํกาํไรไดม้าก แต่ถา้หาก
ประสบกบัภาวะเช่นสถานการณ์ปัจจุบนั กเ็ห็นไดช้ดัวา่ การลงทุนท่ีพอเหมาะทาํใหบ้ริษทัฯ
ยงัคงมีฐานการเงินท่ีเข้มแข็งอยู่ และสามารถอยู่รอดในภาวะท่ีตลาดมีความท้าทาย
เพราะฉะนั้นการลงทุนของบริษทัฯจึงคาํนึงถึง 2 ปัจจยั คือ การเป็นเจา้แรก (First mover) 
และ การเป็นเจา้สุดทา้ยท่ียืดหยดัในตลาด (Last man standing) ซ่ึงผลของการเดินตาม
แนวคิดน้ีจึงทาํให้บริษทัฯ สามารถยืนอยูไ่ดใ้นขณะท่ีหลายบริษทัฯ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั
ต้องปิดตัวลง ทั้ งน้ีด้วยความเข้มแข็งทางการเงินของบริษัทฯ จึงทาํให้ยงัสามารถซ้ือ
สินทรัพยจ์ากบริษทัท่ีปิดตวัลงเหล่านั้นในราคาท่ีดีอีกดว้ย 
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สาํหรับเร่ืองของการเพ่ิมทุน อาจกล่าวไดว้่าวตัถุประสงคก์ารเพ่ิมทุนในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา 
เป็นการเพิ่มทุนเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจเดิมท่ีมีอยูเ่ดิม ทั้งธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลงังาน หรือ UMS 
ท่ีไดมี้การใหกู้ไ้ป เพราะถึงแมจ้ะประสบปัญหาขาดทุน แต่ก็ยงัคงเป็นส่วนของกลุ่มธุรกิจท่ี
บริษทัฯ ตอ้งประคบัประคองให้อยู่รอด หรือ PMTA ท่ีเป็นการเพ่ิมทุนเพ่ือสร้างความ
เขม้แข็งและสามารถทาํกาํไรไดม้ากข้ึน ดงันั้นการเพ่ิมทุนปัจจุบนัจึงเป็นการเสริมต่อจาก
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือเป็นเร่ืองของการทาํ M&A ในธุรกิจใหม่ต่อไป  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  
ประธานฯ 
   

กล่าวเสริมวา่ เห็นไดช้ดัวา่บริษทัฯ จะมุ่งมัน่สู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ไม่สร้างความเส่ียงเพ่ิม
จนเกินไป โดยกลุ่มธุรกิจท่ีใหค้วามสนใจทาํ M&A เป็นกลุ่มธุรกิจพลงังาน พลงังานทดแทน 
โลจิสติกส์ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคยงัคงประเมินตามความ
จาํเป็น ความสามารถในการแข่งขนั และโอกาสท่ีจะสร้างกาํไรใหแ้ก่บริษทัฯ 
 

นางสมใจ พจน์เกษมสิน 
ผูถื้อหุน้ 
 

ตามท่ีไดท่้านประธานแจง้วา่บริษทัฯ จะมีการลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน อยากทราบวา่
มีกาํหนดการอยา่งไร ไดรั้บใบอนุญาตแลว้หรือไม่ การดาํเนินการอยูใ่นขั้นตอนไหน 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์  
ประธานฯ 
 

ในเร่ืองของพลงังานทดแทน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลงังานท่ีตอ้งการใหมี้สัดส่วน
ของพลงังานทดแทนต่อพลงังานทั้งหมดของประเทศใหไ้ดร้้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10-20 ปี
ขา้งหนา้ ดงันั้นโอกาสท่ีจะเขา้สู่ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปไดม้าก ปัจจุบนัยงัไม่มีใบอนุญาตในการ
ดาํเนินการดา้นพลงังานทดแทน แต่กาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการเจรจากบัผูท่ี้มีใบอนุญาตดาํเนินการ
แลว้ ซ่ึงถา้หากมีความคืบหนา้ในการลงทุน กจ็ะมีการเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบตามปกติ 
 

หลังจากท่ีได้มีการซักถามและตอบขอ้ซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 
ของบริษทัฯ สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) ตามท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ สําหรับงวดสามเดอืน ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 

2557) พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

และงบกาํไรสะสม สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้อบบญัชี   ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ แลว้          
ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
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ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

และงบกาํไรสะสม สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

675,942,283 383,863 279,634 845,196 677,450,976 

99.8185% 0.0566% - 0.1248% 100.00% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 193 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 5,447,847 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,933 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 677,450,976 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงินสด สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2557     

(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 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 เน่ืองจากในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม 
– 31 ธนัวาคม 2557) น้ี  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปีเท่ากบั 154,726,404 บาท (หน่ึงร้อยหา้สิบส่ีลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหก
พนัส่ีร้อยส่ีบาท) และบริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ดงันั้น บริษทัฯ จึงตั้งสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 
11,510,000 บาท (สิบเอด็ลา้นหา้แสนหน่ึงหม่ืนบาท) 

 
ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของ            

งบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้ แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ีข้ึนกบัแผนการ
ลงทุน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวน หรือแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ัง
คราว เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทุน และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ     
ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกาํไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ทั้งน้ี           
มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเทียบกบักาํไรสุทธิ และขอ้มูลการเปรียบเทียบอตัรา
การจ่ายเงินปันผลท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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(ก) การจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน  11,510,000   บาท 

(ข)      การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนด 
โดยบริษัทฯ  จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น  ณ  วันท่ี                    
7 พฤษภาคม 2558 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ
กาํหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558  เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตาม
มาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่     
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั (ก) การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน  

11,510,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.025 บาทต่อหุน้ สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนด โดยบริษทัฯ จะ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 โดยวนัดงักล่าวคือวนั
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และ
บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.025 บาทต่อหุ้น  

สาํหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2557) และการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 
จาํนวน 11,510,000 บาท  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

675,721,957 332,721 232,609 1,275,701 677,562,988 

99.7625% 0.0491% - 0.1883% 100.00% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 9 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 112,012 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,942 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 677,562,988 หุน้ 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2558 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 
31 ธันวาคม 2558) และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5 

 ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
สําหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
รวมทั้งไดใ้ห้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้เพ่ืออนุมติัให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั    
เป็นผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

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

  
โดยให้ผูส้อบบัญชีท่านใดท่านหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ          

งบการเงินรวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 
ธนัวาคม 2558)  เป็นจาํนวน 3.63 ลา้นบาท  
 

อน่ึง บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีมี
สาระสาํคญัทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม 
- 31 ธนัวาคม 2558) ดว้ย อาทิ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน)  บริษทั บาคองโค จาํกดั และอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ วาระน้ี
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ
นางสาวพรทิพย ์ ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2558) โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2558)  เป็นเงินจาํนวน 3.63 ลา้นบาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

680,017,463 675,792 438,009 1,755,983 682,887,247 

99.6436% 0.0990% - 0.2573% 100.00% 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 14 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 5,324,259 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,956 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 682,887,247 หุน้ 

 
วาระที ่6  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 6 

  
ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

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 ้
 
 ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2558 น้ี 

1. นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
2. นายกฤช ฟอลเลต็ 
3. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์
4. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นควร

เสนอช่ือ คุณประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ คุณกฤช ฟอลเลต็ คุณเชิดพงษ ์ สิริวิชช ์ และคุณโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลั         
นสัซารี ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลใน
การเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2558 
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รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืนดงัปรากฏตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 

(กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระซ่ึงรวมถึงนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์  เดินออกจากหอ้งประชุมในวาระน้ี
เป็นการชัว่คราว และนายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ และประธานท่ีประชุมไดข้อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั้งนายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทน เป็นประธานในท่ีประชุมเพ่ือดาํเนินการ
ประชุมวาระน้ีแทน)  

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งนายสันติ บางออ้ เป็นประธานท่ีประชุมในระหว่างท่ีกรรมการท่ีครบวาระเดินออกจาก
หอ้งประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ประธานฯ (นายสันติ บางออ้) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 

ประธานฯ (นายสันติ บางออ้) ขอให ้ดร. ปริมญดา ดวงรัตน์ ช้ีแจงการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
 

ดร. ปริมญดา ดวงรัตน์ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าวาระน้ีขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนดว้ยวา่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ และส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้งฉีกบตัรใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือ
นาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุน้พร้อมกนัในคราวเดียว  

 

หลงัจากผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนนครบแลว้ ในระหว่างการรอนบัคะแนน นายสันติ บางออ้ ไดเ้ชิญกรรมการท่ี
ครบวาระซ่ึงไดเ้ดินออกจากห้องประชุมกลบัเขา้ห้องประชุมและส่งมอบหน้าท่ีประธานท่ีประชุมให้แก่ นายประเสริฐ     
บุญสัมพนัธ์ เพ่ือดาํเนินการต่อไป 

 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้มติการเลือกตั้งกรรมการดงัน้ี 
 

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
 

6.1 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

677,782,891 2,015,311 1,431,234 2,314,562 683,543,998 
99.1571 0.2948 0.2093 0.3386 100.00% 
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6.2 นายกฤช ฟอลเล็ต ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย
คะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

677,505,607 2,283,279 1,440,550 2,314,562 683,543,998 
99.1166 0.3340 0.2107 0.3386 100.00% 

 
6.3 นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย
คะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

674,331,813 5,457,073 1,440,550 2,314,562 683,543,998 
98.6522 0.7983 0.2107 0.3386 100.00% 

 
6.4 นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ 
บริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

614,035,678 65,668,863 1,514,194 2,325,263 683,543,998 
89.8311 9.6071 0.2215 0.3401 100.00% 

 
หมายเหตุ 1/ นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ นายกฤช ฟอลเล็ต นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ และนายโมฮมัหมดั ราเชด เอม็. อลันสัซารี เดินออกจากห้อง
ประชุมในระหวา่งการนบัคะแนน และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน  

2/ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 11 รายนบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 656,751 หุ้น รวม
เป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,967 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 683,543,998 หุน้ 
 
วาระที ่7  พิจารณารับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวาระท่ี 7 
 
ผูด้าํเนินการประชุม รายงานว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงจากท่ี

ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 แต่อยา่งใด อยา่งไรกดี็ เพ่ือเป็นขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมิไดเ้ขา้
ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ท่ีผา่นมา หรือผูถื้อหุ้นใหม่ของบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 
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คณะกรรมการ ประเภทค่าตอบแทน นโยบายปัจจุบัน 

กรรมการท่ีมิใช่เป็น
กรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนรายเดือน 150,000  บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
35,000  บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  54,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการ) 
45,000 บาทสาํหรับกรรมการท่ีมิใช่เป็นกรรมการบริหาร 

เบ้ียเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ  

จากเอเชียมายงัประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
จากยโุรป/สหรัฐอเมริกาและทวีปอ่ืนๆ มายงัประเทศไทย : 
1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 

โบนสั จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการ ในรูปของเงินรางวัล
ประจาํปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงิน
รางวลัประจาํปีให้แก่กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ในอตัราไม่เกิน 
ร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษทัฯ (หลงัหัก
กาํไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง) 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะกาํหนดเงินรางวลัประจาํปีให้แก่
กรรมการตามท่ีเหมาะสม (โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
รางวลัประจาํปีท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 48,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ  
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ) 
40,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา
และกาํหนด
ค่าตอบแทน 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 36,000 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) 
30,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 21,600 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
(1.20 เท่าของกรรมการบริหารความเส่ียง) 
18,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

คณะกรรมการกาํกบั
ดูแลกิจการ 

เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 21,600 บาทสาํหรับประธานกรรมการ 
 (1.20 เท่าของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ) 
18,000 บาทสาํหรับกรรมการ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 

 ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปีปฎิทิน พ.ศ. 
2558 ซ่ึงยงัคงอตัราเดิมไม่เปล่ียนแปลงตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสาํหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยซ่ึงท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไวเ้ม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2558 จนกวา่ผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
 
วาระที ่8  พจิารณาและอนุมตักิารออกหุ้นกู้ 
 
 ประธานฯ ขอใหน้ายสมพร จิตเป็นธม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบั 
ท่ีมาและเหตุผลของการขออนุมติัออกหุน้กู ้เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมฯ  
 
 นายสมพร จิตเป็นธม กล่าวขอบคุณประธานฯ และไดช้ี้แจงเหตุผลของการให้ขอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
อนุมติัการออกหุน้กูข้องบริษทัฯ ดงัน้ี  

 
ก) การออกหุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการชาํระหน้ีคืน/การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงค์

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั โดยใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กูไ้ดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ 
โดยจะออกเป็นสกลุเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
อเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึง
ส้ินปี 2562  

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและ
เสนอขายเพ่ือทดแทนหุน้กูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมีการ
ซ้ือคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก ภายในวงเงินท่ีขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 
  
 ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัประเภทหุน้กู ้หลกัประกนั จาํนวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่
ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน    
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 
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 สาํหรับขอ้มุลหุ้นกูข้องบริษทัฯ ในปัจจุบนั มีอยู ่2 ชุด รวมเงินตน้ 4,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นกูชุ้ดท่ี 1 มีเงินตน้ 
2,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.6 อาย ุ5 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 9 กรกฏาคม 2558 น้ี ชาํระดอกเบ้ียเป็นไตรมาส 
และชาํระเงินตน้คร้ังเดียวในวนักาํหนดครบไถ่ถอน (Bullet Repayment) และหุ้นกูชุ้ดท่ี 2 มีเงินตน้ 2,000 ลา้นบาท อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.82 อาย ุ7 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส และชาํระเงินตน้
คร้ังเดียวในวนักาํหนดครบการไถ่ถอน (Bullet Repayment) เช่นเดียวกนั ทั้งน้ีบริษทัฯ จะขอมติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการ
ออกตราสารหน้ีน้ี เพ่ือใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  
 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่า ตั้ งแต่ท่ีทราบจากการเพ่ิมทุน การบริหารจัดการ ตอนน้ีบริษัทฯ มีเงินสด
ประมาณหม่ืนกว่าลา้นบาท และขออนุมติัหุ้นกูอี้กจาํนวน 5,000 ลา้นบาท อยากจะขอ
ทราบวธีิคิด วา่มีแนวทางอยา่งไรท่ีจะตอ้งขอออกหุน้กูอี้ก 5,000 ลา้นบาท  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 
 

กล่าวขอบคุณและขอให ้คุณสมพร จิตเป็นธม ช่วยตอบในประเดน็น้ี  

นายสมพร จิตเป็นธม 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และกล่าววา่ขณะน้ีฐานะทางการเงินของ TTA อยูใ่นฐานะ 
ท่ีแขง็แกร่งมาก โดยมี D/E ratio อยูใ่นระดบัท่ีตํ่า คือ 0.48 เท่า เท่านั้น เม่ือเทียบกบัฐาน
เงินทุน การครบกาํหนดหุน้กูท่ี้จะตอ้งไถ่ถอนคราวน้ี มีดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 3.60 และการ
ออกหุน้กูใ้หม่อตัราดอกเบ้ียกจ็ะอยูป่ระมาณร้อยละ 3-4 ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาด ซ่ึงหาก
บริษทัฯ นาํเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหุน้ไปชาํระคืนหุน้กูท่ี้จะครบกาํหนดกจ็ะ
สามารถประหยดัดอกเบ้ียไดป้ระมาณร้อยละ 3-4 ซ่ึงเปรียบเทียบกบัการท่ี บริษทัฯ นาํ
เงินเพ่ิมทุนไปลงทุนเพ่ือไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีกวา่ประมาณร้อยละ 10-15 หรืออาจ
มากกวา่นั้น ดงันั้นเม่ือเทียบกบัภาระดอกเบ้ียท่ีประหยดัไปร้อยละ 3-4 และผลตอบแทน
ท่ีจะไดรั้บการลงทุนร้อยละ 10-15 การออกหุน้กูน้บัเป็นการวางแผนทางการเงินท่ี
เหมาะสมมากกวา่ท่ีจะนาํเงินเพ่ิมทุนไปชาํระหน้ี อีกทั้งยงัทาํใหค้่า leverage ของ   
บริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีไม่ตํ่าเกินไป อนัน้ีเป็นประเดน็ท่ี 1  
 

ส่วนประเดน็ท่ี 2 เร่ืองของเงินเพ่ิมทุนท่ีไดม้า ตอนน้ีฝ่ายจดัการกก็าํลงัหาวิธีการต่างๆ ท่ี
จะทาํให้ไดผ้ลตอบแทน ท่ีสูงข้ึน โดยดูโปรเจคต่างๆ และมีการบริหารเงินท่ีเหมาะสม
ดว้ย  โดยระยะเวลาท่ีจะออกมีการกาํหนดเวลาท่ียาวข้ึนเพ่ือเราจะสามารถพิจารณาปัจจยั
แวดลอ้มต่างๆ และจะออกในช่วงจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม จึงคิดวา่การเสนอคร้ังน้ีน่าจะ
ใหผ้ลตอบแทนผูถื้อหุน้ไดม้ากกวา่การท่ีจะนาํเงินเพ่ิมทุนมาชาํระหน้ีเพียงอยา่งเดียว  
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กล่าววา่ อยา่งท่ีทราบกนัดีว่าการทาํงานของบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมพร้อมทุกอยา่งเพ่ือ
อนาคต เพราะตอนน้ี บริษทัฯ ก็มีฐานการเงินท่ีเข้มแข็ง ดอกเบ้ียก็ไม่สูงจนเกินไป 
ตน้ทุนท่ีมี และการออกหุ้นกูก้็ถือว่าไม่ไดแ้พง เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเคยมีอยู่ เป็น 
อยา่งท่ีกล่าวไวว้า่เราคาํนึงถึงตน้ทุน และความพร้อมของบริษทัฯ และเงินเพ่ิมทุนท่ีเพ่ิม
ทุนมากมี็โปรเจคท่ีรองรับอยู ่การทาํ M&A ตอ้งใชค้วามรวดเร็ว และการตดัสินใจท่ีเร็ว 
การลงทุนท่ีดี ถา้รอเวลาใหมี้โปรเจคก่อน เราจะไม่สามารถทาํ M&A ไดท้นัเหตุการณ์ 

 
 ไม่มีมีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นใดอีก 
 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาและอนุมติัการออกหุ้นกู ้โดยมีรายละเอียดตามท่ี นายสมพร จิตเป็นธม ได้
นาํเสนอและปรากฎตามขอ้มูลในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติั การออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
ก) ใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ไดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงิน

บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุ
ต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงส้ินปี 2562  การออก
หุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการชาํระหน้ีคืน/การรีไฟแนนซ์หน้ีเงินกูเ้ป็นหลกั และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจการบริษทั 

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ  ไป และอาจออก
และเสนอขายเพ่ือทดแทนหุน้กูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมี
การซ้ือคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก ภายในวงเงินท่ี
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 
  
 ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัประเภทหุ้นกู ้หลกัประกนั จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการ   
ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 
  
 ผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

674,956,717 6,036,135 562,660 1,992,714 683,548,226 

98.7431 0.8830 0.0823 0.2915 100.00% 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 4 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 4,228 หุน้ รวม
เป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,971 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 683,548,226 หุน้ 
 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
  
 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นายสมคิด วงศภ์ากร 
ผูถื้อหุน้ 

ขอทราบวิสัยทศัน์ ในอีก 4-5 ปี ของ TTA อะไรคือจุดดีท่ีจะทาํเพ่ิมข้ึน อะไรคือความเส่ียงท่ี
เราควรจะหลีกเล่ียง  
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กล่าววา่ จากท่ีไดร้ายงานไปในรายงานช่วงตน้ TTA เป็น Holding Company ซ่ึงมีธุรกิจหลกั
ไดแ้ก่ การขนส่ง เร่ืองพลงังาน เร่ืองปุ๋ย หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน และเร่ืองถ่านหิน ถา้สังเกต
จากการรายงานท่ีแสดงให้ดู จะเห็นว่าการลงทุนหลกัๆ ของบริษทัฯท่ีผ่านมาจะเป็นดา้น 
Shipping และพลงังาน เป็น Capital Incentives ส่วนใหญ่ คือ ตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก 
และส่วนผลตอบแทนก็ข้ึนอยู่กบัค่าดชันีของตลาด ซ่ึงมีความผนัผวน ส่ิงท่ีเราทาํไดใ้นดา้น
องคป์ระกอบภายในคือ ดา้นตน้ทุนของเรา โดยเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนั บริษทัฯ เรา ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเพราะตน้ทุนค่อนขา้งท่ีจะตํ่า  แต่ถึงอย่างไรก็
ตามราคาท่ีตํ่า กย็งัข้ึนอยูก่บัราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่ ถา้ค่าดชันีข้ึนไปสูง เรากส็ามารถท่ีจะทาํ
กาํไรไดสู้ง ถา้ค่าดชันีตกลงมาเยอะ ค่าส่วนต่างของเรากจ็ะนอ้ยลง 
 

ในเร่ืองของธุรกิจหลกัและการเพิ่มทุนท่ีผา่นมาทั้ง 2 คร้ัง ผมขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
ในเร่ืองต่อไปจะเป็นการ M&A ซ่ึงเป็นการทาํรายไดใ้ห้เราโดยตรงและไม่ตอ้งรอเวลา  โดย
ส่วนท่ีมองไวคื้อธุรกิจท่ีต่อขยายจากธุรกิจท่ีมีอยู ่คือเร่ืองพลงังานทดแทน และส่ิงท่ีอยากจะ
มองไปอีกคือ เร่ืองผลิตภณัฑบ์ริโภค เพราะรายไดจ้ากตรงน้ีจะทาํใหค้วามผนัผวนท่ีเกิดข้ึนมี
ผลกระทบนอ้ยลง ถา้ดูจากกราฟท่ีเสนอให้ตอนแรกจะเป็นกราฟท่ีค่อนขา้งผนัผวน ซ่ึงถา้มี
เร่ืองผลิตภณัฑบ์ริโภคเขา้มา กราฟท่ีมีการผนัผวนจะปรับตวั ทาํใหธุ้รกิจโดยรวมของบริษทัฯ
มีการปรับตวัท่ีดีข้ึน คงท่ีมากข้ึน และทาํใหมี้รายรับค่อนขา้งท่ีจะแน่นอน  
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อยา่งท่ีเห็นในตอนน้ีคือธุรกิจหลกัทั้งสองดา้นไม่วา่จะเป็นทางดา้นเรือหรือดา้นพลงังาน ราคา
นํ้ามนัมีการปรับตวัลดลงกเ็ป็นตลาดท่ีมีความทา้ทาย แต่จะทา้ทายอยา่งไรกเ็ป็นหนา้ท่ีของเรา
ท่ีจะบริหารให้บริษทัฯ สามารถท่ีจะทาํกาํไรได ้หรือสามารถท่ีจะสู้กบับริษทัคู่แข่งได ้ซ่ึงใน
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เรามีการลงทุนกบัธุรกิจท่ีเรามีอยู ่จะเห็นวา่มีความผนัผวนเกิดข้ึน ใน
ดา้นขนส่ง กจ็ะข้ึนอยูก่บั Dry Bulk Index และดา้นพลงังานกจ็ะเป็นราคานํ้ามนั  
 

แนวทางการลงทุนต่อไป จากการเพ่ิมทุน ดงัท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวถึง ตอนน้ีฐานการเงินของ
บริษทัฯ ค่อนขา้งจะเขม้แขง็ มีเงินทุนประมาณเกือบ 10,000 ลา้นบาทในบริษทัฯ พร้อมท่ีจะ
ทาํ M&A และมองหาธุรกิจท่ีเป็นบริษทัท่ีดี (Good Company) มีราคาท่ีดี (Good Price) อยูใ่น
กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีดี (Good Industry) และมีโอกาสเติบโตท่ีดี (Good Future) ท่ีจะมาเสริมใน
การเขา้ไปลงทุนของเราอยา่งท่ีผ่านมา อยากให้ทุกคนมัน่ใจในธุรกิจ เรียกว่าเราเป็น Player 
ในตลาด พร้อมท่ีจะทาํ M&A ไม่ว่าบริษทันั้นจะใหญ่ขนาดไหน บริษทัไทยหรือต่างชาติก็
ตาม  โดยท่ี เรามีการสนับสนุนท่ีดีจากสถาบันทางการเ งิน  ท่ีมั่นใจในทีมงานและ
คณะกรรมการบริหารของเรา ท่ีจะหาการลงทุนท่ีดีเขา้มาในธุรกิจของเรา 
 

นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

ในวาระสุดทา้ยน้ี อยากจะขอช่ืนชมท่านประธานฯ ท่ีทาํหนา้ท่ีดาํเนินการประชุมไดอ้ยา่งยอด
เยีย่ม ขอบคุณท่านเฉลิมชยั มหากิจศิริ CEO และกรรมการท่านอ่ืนๆ ท่ีไดต้อบคาํถามของผูถื้อ
หุ้นเป็นอย่างดี ขอบคุณทีมงานท่ีให้ความสะดวกในการประชุมคร้ังน้ี โดยมีขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัวาระท่ี 7 เก่ียวกบัเร่ืองของค่าตอบแทนกรรมการฯ ปกติการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ น่าจะเป็นการพิจารณาเพ่ืออนุมติั ไม่ใช่เพ่ือการรับทราบ ถึงแมจ้ะใชอ้ตัราเดิม จาก
การประชุมฯ เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2558 ท่ีผ่านมาก็ตาม เพราะคร้ังน้ีจะครอบคลุมไปถึง 31 
ธนัวาคม 2558 และไม่แน่ใจวา่มติท่ีผา่นไปเม่ือ 28 มกราคมนั้น ครอบคลุมจึงเห็นวา่ควรเป็น
วาระเพ่ือพิจารณา ถึงแมว้า่จะเป็นเพ่ือการอนุมติัในอตัราเดิม  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวขอบคุณนายวรีะ ไชยมโนวงศ ์ และเสริมวา่การท่ีนาํมาเสนอท่ีประชุมเป็นวาระเพ่ือ
ทราบนั้น ประธานฯ เขา้ใจวา่ค่าตอบแทนกรรมการฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมฯ ไวใ้น
อดีตวา่ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการฯ จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงอตัราใหม่ โดยปัจจุบนั
บริษทัฯ ใชอ้ตัราเดิมและยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการฯ ใดๆ ดงันั้น จึงเป็น
เพียงวาระเพ่ือทราบ แต่อยา่งไรกต็าม ขอ้คิดเห็นท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการฯ ท่ีจะให้
เสนอมาเป็นเพ่ือการอนุมติันั้น จะขอนาํขอ้คิดเห็นน้ีไปพิจารณาเพื่อการประชุมในปีถดัไป 
และขอบคุณมากสาํหรับขอ้คิดเห็น และคาํชมเชยฝ่ายจดัการและคณะกรรมการฯ  
 

นายพงศพิ์พฒัน์ วานิชวงศ ์
ผูถื้อหุน้จากชมรมอาสา 
พิทกัษสิ์ทธิ สมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย 

สอบถามเร่ืองการต่อตา้นการคอรัปชัน่ของบริษทัฯ จากการดูรายงาน ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) จะเห็นไดว้า่ TTA ไดมี้การลงนามแสดงเจตนารมณ์ไป
แลว้ วา่บริษทัฯ ต่อตา้นการคอรัปชัน่ แต่ยงัไม่ไดผ้า่นการรับรอง ไม่ทราบวา่มีโครงการวา่จะ
ผา่นใหไ้ดใ้บรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติั CAC (Collective Anti-Corruption) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ประมาณเม่ือใด และตอนน้ีมีการดาํเนินการไป
อยา่งไรบา้ง 
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นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวช้ีแจงวา่ทางบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงระบบการควบคุมภายในท่ีดี ระบบการจดัการท่ีคาํนึงถึง
การกาํกบัดูแลกิจการ รวมถึงการเขา้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมเร่ืองต่อตา้นการคอรัปชัน่ และ
ในท่ีสุดบริษทัฯ จะเป็นบริษทัฯ ท่ีผา่นการรับรองจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

นายสันติ บางออ้ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแล 
กิจการและประธานกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่า 
ตอบแทน 

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เราไดย้ึดหลกัสาํหรับการบริหารจดัการท่ีดี  4 ประการ 
คือ ประการแรกคือหลกันิติธรรม (Rule of Law) คือตอ้งดาํเนินการทุกอยา่งใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ประการท่ี 2 คือเร่ืองของหลกัความรับผิดชอบ (Accountability)  ซ่ึงตอ้งมีการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการดาํเนินงาน และตอ้งมีการดาํเนินงานท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หลกั
ประการท่ี 3 คือหลกัความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และประการสุดทา้ยคือ หลกัของการมี
ส่วนร่วม อย่างท่ีไดเ้คยเรียนให้ทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีผ่านมา เราเห็นดว้ยกบั
เจตนารมณ์ท่ีจะต่อตา้นการคอรัปชัน่ และเร่ืองการดาํเนินงานนั้น มีเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาใน
รายละเอียด ซ่ึงเรากาํลงัพิจารณาและจะดาํเนินการต่อไป  
 

การปฏิบติัการต่อตา้นการคอรัปชั่นนั้น บริษทัฯ ได้เร่ิมทาํไปบ้างแลว้ ซ่ึงในหลกัปฏิบัติ
ขณะน้ีมีทั้งเร่ืองของการป้องกนัคอรัปชัน่ท่ีถือวา่ค่อนขา้งสมบูรณ์ คือการควบคุมตรวจสอบ
ภายใน บริษทัฯ มีกฏบตัร (Charter) ท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมของพนกังาน มีเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีมีระเบียบไวช้ดัเจน เร่ืองของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรียนเร่ืองของการ
ทุจริตคอรัปชัน่ภายในองคก์ร 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวเสริมวา่ ในแบบฟอร์มคาํถาม จะมีหลกัเกณฑก์ารประเมินโดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ี
รับผิดชอบดา้นน้ีอยูใ่นช่วงดูหลกัเกณฑท่ี์จะสามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขต่างๆ โดย
เช่ือว่าภายใน 1-2 ปี จะทาํการแลว้เสร็จ และคงนาํเสนอหน่วยงานกาํกบัดุแลเร่ืองน้ี เพ่ือให้
การรับรองต่อไป  ซ่ึงกเ็ป็นเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ ของทางฝ่ายจดัการและคณะกรรมการท่ีจะ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ระบบการตรวจสอบ ระบบการ
ควบคุมภายในต่างๆ ท่ีรัดกมุและรอบคอบ  
 

นายชชัชยั คุณงาม 
ผูถื้อหุน้ 

ถามว่า หากเรือของบริษทัฯ เทียบท่าในไทยจะมีการพาให้ผูถื้อหุ้นเขา้ไปเยี่ยมชมเรือบา้ง
หรือไม่ ดงัเช่นในอดีตท่ีบริษทัฯ เคยมีการเชิญผูถื้อหุน้ไปเยีย่มชมเรือ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวว่าทางเร่ืองการเยี่ยมชมบริษทัฯ คณะกรรมการจะรับไปพิจารณาว่าจะจดัอะไรไดบ้า้ง
ให้กบัทางผูถื้อหุ้น อย่างท่ีทราบกนัดีว่าเรือของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เดินทางทาํธุรกิจในต่าง
ต่างประเทศเป็นหลกั ซ่ึงจะเดินทางเขา้ประเทศไทยนานๆ คร้ัง โดยทางบริษทัฯ จะรับไว้
พิจารณา รวมถึงเร่ืองการจดัการและการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีฝ่าย
จดัการจะแจง้ให้ทราบเม่ือมีจงัหวะและโอกาสท่ีจะสามารถพาผูถื้อหุ้นไปเยี่ยมชมเรือของ
บริษทัฯ ได ้ 
 

คุณอนญัญา อศัวปรีชา 
ผูถื้อหุน้ 

ถามเร่ืองเจตนารมณ์ในการเขา้ประมูลบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และผลท่ีไม่
ไดม้าจะส่งผลใหก้บับริษทัฯ อยา่งไรบา้ง 
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นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าววา่ ทางบริษทัฯ ไดมี้การส่งขอ้เสนอเขา้ไปท่ีบริษทั ปตท. ฯ โดยท่ีไดเ้สนอเขา้ไปท่ีราคา 
36 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นราคาท่ีสูงท่ีสุด อยา่งไรกดี็ ผูข้ายไดพิ้จารณาแลว้และมีความประสงคท่ี์
จะคงรักษาธุรกิจโรงกลัน่น้ีให้อยูใ่นมือของภาครัฐ ผูข้ายจึงพิจารณาขายหุ้นดงักล่าวให้กบั
กองทุนท่ีรัฐบาลเป็นผูถื้อหุ้น คือ กองทุนวายภุกัษ ์ตามท่ีเป็นข่าว ประมาณร้อยละ 15 ส่วนท่ี
เหลือประมาณร้อยละ 12 พิจารณาขายให้กบัอีกกองทุนของกระทรวงแรงงานสวสัดิการ
สังคม ซ่ึงธุรกรรมต่างๆ อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินงาน  
 

ดงันั้น เงินสดท่ีเรามีอยู ่ตอนน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการก็ตอ้งมาพิจารณาวา่จะ
เอาเงินไปลงทุนให้เกิดประโยชน์เพ่ิมข้ึนได้ทางใดบ้าง ทั้ งน้ี นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวแลว้ว่า การเขา้ประมูลคร้ังน้ี
เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพบริษทัฯ วา่สามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
กคื็อสถาบนัการเงิน ผูท่ี้ใหก้ารสนบัสนุน ใหค้วามไวว้างใจ โดยบริษทัฯ เสนอท่ีจะเขา้ไปซ้ือ
กิจการร้อยละ 27 ในธุรกิจโรงกลั่น และทําไปจนถึงข้ึนท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการผ่าน
หลกัเกณฑก์ารประเมินต่างๆ จนถึงกระบวนการสุดทา้ยในราคาท่ีสูงท่ีสุด แต่ทั้งน้ี เป็นเพราะ
ผู ้ถือหุ้นบางจากฯ  มีความประสงค์อยากให้เป็นของรัฐ  จึงไม่ได้ตัดสินใจขายให้กับ
ภาคเอกชน อยา่งไรกดี็ การประมูลดงักล่าวนบัเป็นการแสดงถึงศกัยภาพ ทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมี
ความเช่ือมัน่วา่เรามีกาํลงัท่ีจะไปเสนอควบรวมกิจการใหญ่ๆ ได ้
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

กล่าวเสริมวา่ การทาํ M&A ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการขนส่ง หรือพลงังาน ไม่ไดห้มายความวา่ เรา
ตอ้งลงทุนในดา้นใดเพียงดา้นเดียว สามารถทาํไดใ้นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกนั อยูท่ี่วา่บริษทัฯ จะ
สรรหาหรือต่อยอดจากส่ิงท่ีเรามีอยูอ่ยา่งไร อยากจะใหเ้ห็นเป็นหน่ึงงานท่ีเราพยายามต่อยอด
ให้กับบริษัทฯ และอยากให้เห็นว่าสถาบันการเงินก็ให้ความมั่นใจและไวว้างใจ ว่าเรา
สามารถเขา้ไปมีเสนอราคา และราคาท่ีเสนอนั้นก็เป็นราคาท่ีสูงท่ีสุด อย่างท่ีประธานฯ ได้
เรียนให้ทราบ แต่อยา่งนอ้ยเรากถื็อวา่เป็นบริษทัฯ ท่ีมีความพร้อมมาก ไม่วา่ธุรกิจจะใหญ่แค่
ไหนกต็าม  
 

ในขณะน้ีก็มีหุ้นส่วนหรือบริษทัหลายแห่งท่ีมองเห็นความพร้อมของบริษทัฯ และอยากให้
ไปร่วมลงทุนดว้ย เงินท่ีเพ่ิมทุนมาก็ไม่ไดห้ายไปไหน เป็นการแสดงให้เห็นความพร้อมของ
บริษทัฯ ท่ีเราสามารถหาการลงทุนท่ีดีได ้และระยะเวลาในการตดัสินใจ ความพร้อมค่อนขา้ง
ท่ีจะตอ้งรวดเร็ว ณ วนัน้ีเรากย็งัมองหาส่ิงต่างๆ มาต่อยอดอยู ่ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานฯ 

กล่าวขอบคุณ และรับทราบความคิดเห็นของผูถื้อหุน้  
 

ในนามของคณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทั้ งขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ขอรับไป
พิจารณา และดาํเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
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ผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.36 น. 
 

 

 ลงช่ือ - ลายเซ็น - ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
ลงช่ือ - ลายเซ็น - 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ - ลายเซ็น - 
(นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ) 

เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 




