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รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้น
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั5งที* 1/25577
เวลาและสถานที*:
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 30 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั@น 2 โรงแรมอิมพีเรี ยล
ควีนส์พาร์ค เลขที 199 ถนนสุ ขมุ วิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
กรรมการที*เข้าร่ วมประชุม:
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
4. นายกฤช ฟอลเล็ต
5. นายสันติ บางอ้อ
6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
7. นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร/
หาร
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หาร/กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกํ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ตอบแทน/ประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที*ลาประชุม:
1.
2.
3.
4.

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
นายอีฟ บาบิว
นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
นายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูคูวารี

กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

ผู้บริหารที*เข้ าประชุม:
1.
2.
3.
4.
5.

นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
นายสมพร จิตเป็ นธม
นางสาวอุไร ปลื@มสําราญ
นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ต@ นั
นายคทารัฐ สุ ดแสวง

6. นายกฤษฎา หลีอาภรณ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริ หารความเสี ยงและการกํากับดูแล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ@ ง สิ งค์โปร์ พีทอี ี แอลทีดี
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิ
การเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด
(มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ยูนิค ไมนิง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน* ๆ :
1. นายเทพชล โกศล
2. นายยุทธชัย วีธีกล
3. นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์
4. นายณัทธร กิจสําเร็จ
5. นายสมหมาย เถลิงบุญสิริ

ทีปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
ทีปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด
ทีปรึ กษาการเงินจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ทีปรึ กษาการเงินจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
ทีปรึ กษาการเงินจาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที*เข้าร่ วมประชุม:
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

กิจการเบื@องต้น
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม และมอบหมายให้นายยุทธชัย วิธีกล
ทีปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จํากัด เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ ในการดําเนินการประชุมตามทีได้รับ
มอบหมายจากประธานฯ
นายยุ ท ธชัย วิ ธี ก ล (ผู้ด าํ เนิ น การประชุ ม ) ได้ก ล่ าวต้อ นรั บ ผู้ถื อ หุ ้น ที มาประชุ ม และแนะนํา คณะกรรมการ
คณะผูบ้ ริ หาร ทีปรึ กษากฎหมายและทีปรึ กษาทางการเงิน จากนั@น ผูด้ าํ เนิ นการประชุมได้แจ้งว่า มีผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมด้วย
ตนเองจํานวน 397 ราย นับจํานวนหุ ้น ได้ 256,970,054 หุ้น และโดยการมอบฉัน ทะจํานวน 356 ราย นับจํานวนหุ้น ได้
177,429,990 หุ ้น รวมจํานวนผูเ้ ข้าประชุ มด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 753 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 434,400,044
หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 43.72 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทั@งหมดของบริ ษทั ฯ (หุ ้นทีจําหน่า ยได้แล้วทั@งหมดของบริ ษทั ฯ
มีจาํ นวนทั@งสิ@น 993,596,491หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
หลัง จากนั@น ประธานฯ กล่ า วต้อ นรั บผู้ถือ หุ ้น เข้า สู่ ก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี ผูถ้ ื อ หุ้น ของบริ ษ ทั ฯ
ครั@งที 1/2557 โดยได้มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ทีปรึ ก ษากฎหมายจากบริ ษ ทั เบเคอร์ แอนด์ แม็ค เค็ น ซี จํากัด
เป็ นผูช้ @ ีแจงขั@นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนนเสี ยง
นายเทพชล โกศล ชี@แจงขั@นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ดังนี@
1. ในการประชุ มจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับทีกําหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ มโดยจะมีก ารนําเสนอ
ข้อมูล ประกอบวาระและจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้น ซัก ถามในวาระทีเกี ยวข้องนั@น ผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉัน ทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นกรุ ณายกมือขึ@นและเดินไปยังจุดทีได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณา
ผูถ้ ือหุน้ แนะนําตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
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2. ผูถ้ ือหุน้ รายหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ งหุน้ ต่อหนึ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงเต็มตามคะแนนเสี ยงทีตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ งเท่านั@น ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ของตนเพือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสียงทีต้องใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระบริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว
และจะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครั@งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที 5 เรื องการเพิมทุน และวาระที 8 เรื องการเลือกตั@ง
กรรมการ หากผูถ้ ือหุ้นไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วยและ
งดออกเสี ย ง และยกมื อ ขึ@ น เพื อให้ เ จ้า หน้ า ที ไปรั บ บัต รลงคะแนน เพื อนํา มานับ คะแนน ผู้ถื อ หุ ้น จะลงลายมื อ ชื อ
ในบัตรลงคะแนนหรื อไม่ก็ได้
สําหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนั@นๆ
5. สําหรับในวาระที 5 เรื องเพิมทุน และวาระที 8 เรื องการเลือกตั@งกรรมการนั@น ขอให้ผถู้ ือหุ ้นทุกคนทั@งทีเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าทีเพือนําไป
นับคะแนน บริ ษ ทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุก บัตร ทั@งทีเป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ทั@งนี@จะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื องนี@อีกครั@งก่อนการลงมติ
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าทีจะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามทีผูถ้ ือ
หุ ้นได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั@งหมดทีเข้าร่ วมประชุมในวาระนั@น คะแนนเสี ยงนอกเหนื อจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ย
ดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนั@นๆ
ทั@งนี@ บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจน
ว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื องหมายทั@งในช่ องเห็นด้วย และไม่เห็น ด้วยหรื อ
ทําเครื องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่านั@น เป็ นต้น
7. ในระหว่างทีรอผลการนับคะแนนเสี ยงเพือมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมี การดําเนิ นการประชุ มหรื อพิจารณา
วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอืน
8. บริ ษ ทั ฯ ขอให้ผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉัน ทะอยู่ร่ วมพิจารณาวาระต่ างๆจนเสร็ จสิ@ นการประชุ มครบถ้วน
ทุกวาระ
อย่างไรก็ ตาม หากผูถ้ ือ หุ ้นหรื อ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะมี เหตุ จาํ เป็ นต้อ งออกจากห้องประชุ ม ระหว่างการพิ จารณา
ในวาระใดขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะทีต้องออกจากห้องประชุ มนั@น ให้ติดต่อเจ้าหน้าทีด้านหน้าห้อง
ประชุมเพือคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป
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บริ ษ ทั ฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมือถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั@น และจะตรวจนับ
และรวมคะแนนเฉพาะการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือ หุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉัน ทะทียัง อยู่ใ นทีประชุ ม โดยมิ ได้บนั ทึ ก
การออกจากทีประชุม
หลังจากทีทีปรึ กษากฎหมายได้ช@ ี แจงผูถ้ ือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า ในการประชุ มครั@ง นี@
บริ ษ ทั ฯ ได้เชิญทีปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากัด มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนับคะแนน
เสี ย งในที ประชุ ม และขอให้มีผูถ้ ื อ หุ ้น 2 รายมาเป็ นสัก ขี พยานในการนับคะแนนเสี ย งด้วย ซึ งได้มี ผูถ้ ื อ หุ ้น 2 รายคื อ
นางสาวนวลจันทร์ วศินานุ รักษ์ ผูร้ ับมอบอํานาจจากนางสาวสายใจ หิ รัญพันธุ์ทิพย์ และนายกิ ติ เตชชัยเชิ ดชู ผูร้ ับมอบ
อํานาจจากนางสาวระหงษ์ มานะกิจ ยกมือขึ@นเพือขอเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม
หลังจากนั@น ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี@
วาระที* 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ ประจํ า ปี ผู้ ถื อ หุ้ นครั5 งที* 1 /2556 ซึ* ง ประชุ มเมื* อ
วันที* 30 มกราคม 2556

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที 1 ซึงผูด้ าํ เนิ นการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั@งที 1/2556 ของบริ ษทั ฯ ซึ งได้ประชุมเมือวันที 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอืนใดอีก
ประธานขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึงมีผลคะแนนดังนี@
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นครั@งที 1/2556 ของบริ ษทั ฯ
ซึงประชุมเมือวันที 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี@
เห็นด้วย
376,330,014
99.9579%

ไม่เห็นด้วย
158,200
0.0420%

งดออกเสี ยง
64,086,266
-

บัตรเสีย
-

รวม
440,574,480
100%

หมายเหตุ ในวาระนี@มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิมเติมอีกจํานวน 58 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 6,174,436 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 811 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท@ งั สิ@น 440,574,480 หุน้
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วาระที* 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สํ าหรับปี บัญชี 2556 สิ5นสุ ดวันที* 30 กันยายน 2556

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิ จศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร รายงานเกียวกับ
ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และนายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน รายงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ได้กล่าวรายงานต่อทีประชุ มผูถ้ ือหุ้น
ว่า ในอดี ต บริ ษ ทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองเป็ นหลัก แต่ ในระยะสิ บปี ทีผ่านมา บริ ษทั ฯ
ได้กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอืนๆ จนถึงปี พ.ศ. 2554 ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ แบ่งออกได้เป็ น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ธุ รกิ จขนส่ ง
สิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งแบบเทกอง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื@นฐาน
หากวิเคราะห์ธุรกิจที TTA ไปลงทุนนั@น จะแบ่งออกเป็ น 1) ธุรกิจหลัก ซี งเราต้องสร้างความแข็งแกร่ ง เพือการเติบโต
2) ธุรกิจทีต้องปรับปรุ ง เร่ งแก้ปัญหา เพือฟื@ นธุ รกิจ เช่น UMS และ 3) ธุรกิจทีพร้อมเติบโต ซึ งเราต้องผลักดัน เพือให้เป็ นธุ รกิจ
หลักต่อไป เช่น บาคองโค
ในระยะสองปี ทีผ่านมา คือ ช่ วงเวลาของการวางรากฐานเพือยกระดับผลการดําเนิ นงาน โดยมุ่งเน้นความโปร่ งใส
เพือเสริ มสร้างฐานเพือการเติบโต มีการขอเพิมทุนเมือปี ทีแล้ว ซึ งเงินทีได้มาได้นาํ ไปลงทุนในเมอร์เมด ประมาณ 2,600 ล้าน
บาท และลงทุนในธุรกิจขนส่งสินค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง ประมาณ 960 ล้านบาท
การที Mermaidได้ร่วมลงทุนกับ Seadrill ใน Asia Offshore Drilling Ltd. (“AOD”) นับเป็ นโอกาสทีดี เพราะ เรื อขุด
เจาะสามขาทั@งสามลํา ของ AOD ได้รับการว่าจ้างเป็ นสัญญาระยะยาว 3 ปี กับ Saudi Aramco และมีสิทธิ ทีจะได้รับการต่อสัญญา
อีก 1 ปี Mermaidในวันนี@ มีศกั ยภาพในการเติบโตสูงและจะสร้างมูลค่าเพิมได้มาก และประสบความสําเร็ จในการขยายธุ รกิ จ
เข้าสู่ ตะวันออกกลางและแอตแลนติกเหนื อทําให้ได้รับสัญญาระยะยาวมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ไม่รวมส่ วนที
ได้รับสัญญาว่าจ้างโดยใช้เรื อขุดเจาะของ AOD)
เรื อขุดเจาะ AOD I –II-III จะทํางานเต็มปี ในปี พ.ศ. 2557 ซึ งในรอบปี บัญชี 2556 เรื อขุดเจาะทั@งสามลําทํางานไม่เต็มปี
ก็ยงั มีส่วนแบ่งผลกําไรให้กบั TTA จํานวน 124 ล้านบาท รายได้ของ Mermaid เพิมขึ@น 5,721 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2555
เป็ น8,243 ล้านบาทเมือสิ@นสุ ดรอบปี บัญชี 2556 และมูลค่าทางการตลาดของ Mermaidได้ปรับตัวสู งขึ@นจาก 5,050 ล้านบาท
ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็ น 17,500 ล้านบาทในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
TTA ได้มีการตั@งสํารองทางบัญชีทีเกียวกับทรัพย์สินและการลงทุน โดยพิจารณามูลค่าทรัพย์สินและการลงทุนด้วย
หลักความระมัดระวังและรอบคอบ โดยในระยะเวลาสองรอบปี บัญชีได้มีการตั@งสํารองทางบัญชีเป็ นเงินทั@งสิ@น 9,172 ล้านบาท
ซึ งผลทีตามมา คือ ทําให้เราสามารถลดต้นทุนของธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง จาก 12,252 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาต่อวัน เป็ น 8,460 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
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สําหรั บบาคองโค มี ธุรกิจขายปุ๋ ยและให้เช่าพื้นที่เก็บสิ นค้า โดยเป็ นบริ ษทั ที่ มีการเติ บโตสู ง เราจึ งมีแผนที่ จะนํา
บริ ษทั บาคองโค จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผ่านบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด
(“PMTA”) เพื่อให้นกั ลงทุนเห็นว่า บริ ษทั ที่ TTA ลงทุนยังมีมูลค่าที่นกั ลงทุนยังมองไม่เห็นมูลค่าที่แท้จริ ง การนํา PMTA
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะเป็ นการสร้างรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ งให้แก่ PMTA และสร้างผลตอบแทนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ TTA
หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวรายงานภาพรวมของ
บริ ษัท ฯ แล้ว นายไกรลัก ขณ์ อัศ วฉั ต รโรจน์ ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ ฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น ได้กล่ า วรายงาน
ผลการดําเนินงานและแนวโน้มธุรกิจดังนี้
ผลประกอบการสําหรั บรอบปี บัญชี 2556 บริ ษ ัทฯ มี ผลขาดทุ นสุ ทธิ 5,080 ล้านบาท โดยส่ วนที่ ขาดทุ นจาก
ผลการดําเนินงานก่อนการด้อยค่าและตัดจําหน่าย คือ 214 ล้านบาท และได้ช้ ีแจงผลการดําเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจดังนี้
ธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง (ดําเนินงานโดย บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี)
ในปี ที่ผ่านมาถือได้ว่าอุตสาหกรรมขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองตกตํ่าเป็ นประวัติการณ์ อัตราค่า
ระวางอยูใ่ นระดับตํ่าที่สุดในรอบ 26 ปี แม้กระนั้นก็ตาม บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (”TSS”) สามารถทํา
รายได้เหนื อกว่าอัตราค่าระวางของตลาดประมาณร้อยละ 7 และต้นทุนการดําเนินงานของ TSS ตํ่ากว่าตลาดโดยรวมประมาณ
ร้อยละ 20 โดยอ้างอิงจากผลการสํารวจของผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ คือ Moore Stephens ในปี 2556
TSS มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานไปรวมการตั้งค่าเผือ่ ทางบัญชีท้ งั สิ้ น 221 ล้านบาท ในรอบปี บัญชี 2556
ธุรกิจพลังงาน (ดําเนินงานโดย บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ผลประกอบการของบริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“Mermaid”) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม
นํ้ามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ในปี ที่ผา่ นมา ผลประกอบการของ Mermaid ก้าวกระโดด กําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจาก 84 ล้าน
บาทในปี 2555 เป็ น 320 ล้านบาทในปี 2556 อัตราค่าเช่ าเรื อรายวันและอัตราการใช้ประโยชน์จากเรื อเพิ่มสู งขึ้ น และ
เรื อส่ วนใหญ่ได้รับสัญญาจ้างงานมูลค่าสู งระยะยาว เรื อขุดเจาะสามขาจํานวน 3 ลํา ของ AOD ที่เป็ นบริ ษทั ร่ วมของ
Mermaid ได้ทยอยปฎิบตั ิงานและรับรู้รายได้นบั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (เรื อขุดเจาะ AOD I) เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2556 (เรื อขุดเจาะ AOD II) และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 (เรื อขุดเจาะ AOD III) ถ้าดูส่วนแบ่งกําไร ให้ TTA
จะเห็นได้วา่ เพิ่มขึ้นจาก ติดลบ 10 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2555 เป็ น บวก 124 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2556
ธุรกิจปุ๋ ยและให้เช่าพื้นที่เก็บสิ นค้า (ดําเนินการโดย บริ ษทั บาคองโค จํากัด)
ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตขึ้นทุกปี ในรอบปี บัญชี 2556 บาคองโคมีกาํ ไรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 24
โดยกําไรมาจากการขายปุ๋ ยและการให้เช่ าพื้นที่ เก็บสิ นค้า นอกจากนี้ บาคองโคยังขยายการส่ งออกปุ๋ ยไปยังต่างประเทศ
และพื้นที่คลังสิ นค้ามีลกู ค้าจับจองพื้นที่ไปแล้วประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เก็บสิ นค้าทั้งหมด
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ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิ น (ดําเนินการโดยบริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ ง เซอร์ วิสเซส จํากัด (มหาชน) (“UMS”) มี ผลประกอบการขาดทุ น เนื่ องจาก ราคาถ่านหิ น
ในตลาดโลกตกตํ่า และโรงงานของ UMS ที่ ถูกสั่งปิ ดโดยทางราชการ จากเหตุการณ์ เรื่ องปั ญหาสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจาก
ผูป้ ระกอบการรายอื่นนั้น แม้ทางราชการจะอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการได้แล้ว แต่ยงั ไม่สามารถกลับมาดําเนิ นงานได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากไม่สามารถขนส่ งถ่านหิ นทางนํ้าจากจังหวัดสมุทรสาครได้ อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนของ UMS ในรอบ
ปี บัญชี 2556 ซึ่ งมีจาํ นวน 84 ล้านบาท น้อยกว่าขาดทุนในรอบปี บัญชี 2555 ซึ่ งมีจาํ นวน 148 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หารของ UMS ได้ตระหนักถึงปั ญหาต่างๆ ใน UMS และหาวิธีแก้ไขโดยเฉพาะเรื่ องกระแสเงินสด โดยจะเร่ ง
ระบายสต็อคถ่านหิ นเพื่อเปลี่ยนเป็ นเงินสด เพื่อนําไปลดภาระหนี้ ของ UMS รวมถึงการดูโมเดลธุรกิจอื่นๆ เช่น การหาวัตถุดิบ
ให้ถกู ลง และการขายไปยังต่างประเทศ (international trade)
สรุ ปผลประกอบการ
TTA ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ที่รายงานตามสกุลเงินที่ดาํ เนิ นการ (TAS21) มาใช้ เพื่อให้แสดงผลประกอบการ
ที่แท้จริ งของบริ ษทั นั้นๆ โดยที่แต่เดิมนั้น จะต้องมีการแปลงยอดเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็ นรายการที่เกิดขึ้นจริ ง
หรื อยังไม่เกิดขึ้นจริ ง และจะไปแสดงผลในงบกําไรขาดทุน การนํามาตรฐานการบัญชี TAS21 มาใช้จะช่วยลดความผันผวน
ของการแปลงยอดเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ ในรอบปี บัญชี 2556 มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และการลงทุนเป็ นยอดเงินทั้งสิ้ น
4,895 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าเผือ่ การด้อยค่าของกองเรื อจํานวน 3,917 ล้านบาท
ในด้านงบดุ ล รายการเงิ นสดและเที ยบเท่ าเงิ นสดสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี 2556 มี จ าํ นวน 7,458 ล้านบาท เนื่ องจาก
Mermaid เพิ่มทุนเสร็ จสิ้ นปลายปี บัญชีพอดี ณ ปั จจุบนั รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดลดลงบางส่ วน เนื่องจากมีการนําไป
ลงทุนซื้ อเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองและจ่ายเงินมัดจําในการสั่งต่อเรื อขุดเจาะของ Mermaid
ค่าความนิยม (goodwill) ลดลง เนื่องจากการตั้งสํารองมูลค่าการลงทุนใน UMS ที่ลดลง
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้ นรอบปี บัญชี 2556 คือ 0.56 เท่า
แนวโน้มธุรกิจ
ธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองมีสัญญาณฟื้ นตัว พร้อมๆ กับแนวโน้มความต้องการใช้เรื อ
ที่ เพิ่ ม ขึ้ นและการส่ งมอบเรื อในตลาดที่ ลดลง อัตราค่ าระวางเรื อ ปรั บ ตัวดี ข้ ึ น และราคาเรื อ มื อสองแม้จ ะปรั บ ตัวขึ้ น
แต่ก็ยงั ไม่สูงมากนัก ซึ่ งเป็ นโอกาสเหมาะในการที่จะเข้าซื้ อเรื อ และเนื่ องจากต้นทุนการดําเนิ นงานของกองเรื อ TSS ตํ่ากว่า
ตลาด ดังนั้น โอกาสที่จะทํากําไรจากการดําเนิ นงานหากซื้ อเรื อ ณ เวลานี้ จะเป็ นไปได้มาก ราคาเรื อมื อสอง ณ ปั จจุบนั คือ
ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แต่ถา้ เป็ นในช่วงที่อตั ราค่าระวางเรื อสู ง เรื อประเภทเดียวกันนี้ จะมีราคาสู งถึง 76 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ดังนั้น บริ ษทั ฯ เห็นโอกาสในการลงทุน จึงขอให้ผถู้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนเพื่อนําเงินเพิ่มทุน
ส่ วนหนึ่งมาซื้ อเรื อมือสอง
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สําหรับธุ รกิ จ Mermaid ปั จจัยทีมี ผลต่อธุ รกิ จ คื อ การใช้จ่ายในการสํารวจและขุดเจาะของโลก (Exploration &
Production) ทั@งนี@ การใช้จ่าย ในภาคสํารวจและผลิตนํ@ามันและก๊าซธรรมชาติยงั อยูใ่ นช่ วงขาขึ@น โอกาสเรื อขุดเจาะท้องแบน
และเรื อขุดเจาะสามขามีแนวโน้มเป็ นบวก เนื องจากมีความต้องการใช้เรื อเหล่านี@ สูง แต่จาํ นวนเรื อทีให้บริ การยังไม่เพียงพอ
และเรื อส่ วนใหญ่ ที ให้ บริ การก็ มี อ ายุ ม ากแล้ว ณ เวลานี@ Mermaid ก็ ต้อ งเช่ า เรื อวิ ศ วกรรมใต้น@ ํามาเสริ มสองลํา
เพือนํามาให้บริ การแก่ลกู ค้าตามสัญญาทีรับงานไว้
ธุ รกิ จในเวียดนาม บาคองโคเป็ นส่ วนหนึ งของธุ รกิ จในเวียดนามที TTA ลงทุน บาคองโคมี ทีดิ นติ ดกับท่าเรื อ
และมีบริ ษทั ในกลุ่มทีทําธุ รกิจตัวแทนเรื อ และขนส่ งทางบกและทางนํ@า ทําให้ TTA เห็นโอกาสในการขยายธุ รกิจในเวียดนาม
การนําบาคองโคเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยผ่าน PMTA จะเป็ นการสะท้อนมูลค่ าทีแท้จริ งของ
บาคองโค และเพือให้ผถู้ ือหุน้ TTAได้มีโอกาสลงทุนตรงในบาคองโคผ่าน PMTA
หลัง จากนายเฉลิ มชัย มหากิ จศิ ริ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้า หน้าทีบริ หาร และนายไกรลัก ขณ์
อัศวฉัตรโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานเกียวกับแผนธุ รกิ จและผลประกอบการแล้ว
ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เนื องจากการรายงานผลการดําเนิ นงานในวาระที 2 นี@ มีขอ้ มูลเกียวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ งเป็ นข้อมูลประกอบและเกียวเนื องกับวาระที 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ้นซักถามเกียวกับฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขทีปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี บัญชีสิ@นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และเมือถึงวาระที 3 ประธานจะขอให้ทีประชุ ม
พิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายสมบูรณ์ เอื@อมอารี วงศ์
ผูถ้ ือหุน้

มีคาํ ถามดังนี0
1. อัตรากําไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็ นตัวเลขโดยประมาณเท่าไร
2. ธุรกิจเรื อของ TSS ทีมีรายได้เหนือกว่าอัตราค่าระวางของตลาดร้อยละ 7 และมีตน้ ทุน
การดําเนินงานตํากว่าตลาดโดยรวมประมาณร้อยละ 20 นั0น อยากทราบว่าเกิดจากปัจจัย
อะไร และเป็ นเหตุการณ์ทีกิดขึ0นชัว คราวหรื อถาวร
3. ธุรกิจ Mermaid มีอตั ราการขยายตัวเพิมขึ0นในปี ทีผา่ นมาร้อยละ 346 อยากทราบว่า
ในปี ต่อๆไป จะเป็ นอย่างไร และความต้องการเรื อขุดเจาะในปี ต่อๆ ไปเป็ นเท่าไร
4.ธุรกิจให้เช่าพื0นทีเก็บสินค้าของบาคองโคส่วนทีใช้งานกับส่ วนทีจะขยายมีสดั ส่ วนเท่าไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

แต่เดิม TTA มีธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองเป็ นหลัก แต่ในปั จจุบนั
กระจายการลงทุนไปไน 3 กลุ่มธุ ร กิ จหลัก คื อ ธุ รกิ จขนส่ ง ธุ ร กิ จพลัง งาน และธุ ร กิ จ
โครงสร้างพื@นฐาน รายได้กระจายไปใน 3 กลุ่มธุ รกิจ กลุ่มละประมาณ 1/3

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริ มว่า ในด้านส่วนแบ่งผลกําไร นั@น ณ เวลานี@ เมอร์เมดมีส่วนแบ่งกําไรให้กบั TTA
มากทีสุ ด ส่ วนธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง น่าจะมีส่วนแบ่งผลกําไร
ให้ TTA ดีข@ ึนในปี นี@ บาคองโค ก็ให้ส่วนแบ่งกําไรทีดีเหมือนกัน แต่ UMS ยังไม่มีส่วน
แบ่งผลกําไรให้กบั TTA
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

สําหรับคําถามข้อ 2 นั@น หากบริ ษ ัทฯ มี ก ารซื@ อเรื อมื อสองในเวลาทีเหมาะสม และมี
การบริ หารกองเรื อดี มีตน้ ทุนการดําเนินงานตํา ก็จะมีกาํ ไรทีดี

นายไกรลักขณ์
กล่ าวเสริ ม ว่า TSS มี ก ารวางแผนการบริ หารกองเรื อที ดี มี ก ารบํา รุ ง รั ก ษาเรื อ อย่าง
อัศวฉัตรโรจน์
สมําเสมอตามระยะเวลา ทําให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เมือค่าระวางเป็ นขาขึ@น ทําให้ TSS ได้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ประโยชน์จากการทีมีตน้ ทุนการดําเนินงานตํา
สายงานบัญชีและการเงิน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

สําหรับคําถามข้อ 3 ในปี ทีผ่านมา TTA ใส่ เงินเพิมทุนไป Mermaid ทําให้ Mermaid มีเงิน
ไปลงทุนเพิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของ AOD ได้ทนั เวลา ซึ งทําให้ Mermaid ยังคงเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ใน AOD ได้ ซึงเรื อขุดเจาะสามขาของ AOD ทั@งสามลําได้สัญญาขุดเจาะระยะยาว
จาก Saudi Aramco เพราะ Seadrill ซึงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่อีกรายหนึ งของ AOD ไม่สามารถ
หาเรื อขุดเจาะในตลาดมารองรับความต้องการทีเพิมขึ@น จึงต้องหันมาใช้เรื อของ AOD
และทําให้ Mermaidได้ประโยชน์ไปด้วย

นายไกรลักขณ์
กล่าวเสริ มว่า สัญญาระหว่าง AOD กับ Saudi Aramco นั@นเป็ นสัญญาระยะยาวซึงจะช่วย
อัศวฉัตรโรจน์
ให้ Mermaid มีรายได้ทีแน่นอนในราคาทีดีตลอดระยะเวลาสํญญา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

สําหรับคําถามข้อ 4 นั@น พื@นทีให้เช่าเก็บสิ นค้าของบาคองโคมีลูกค้าจับจองแล้วร้อยละ 90
ถ้าจะขยายตัวอีกก็ตอ้ งสร้ างคลังสิ น ค้าเพิม ส่ วนปุ๋ ย ณ เวลานี@ นอกจากขายในเวียดนาม
แล้วก็มีส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย

นางสาวจิราภรณ์ ชีวะปรี ชา
ผูถ้ ือหุน้

การทีบริ ษทั ฯ งดจ่ายเงิ นปั นผลติดต่อกัน แต่จะขอเพิมทุนและออก Warrant ตอบแทนผูถ้ ือ
หุ ้น ในฐานะผูถ้ ื อหุ ้น มี ความเห็ นว่า ราคาใช้สิทธิ Warrant ชุ ดนี@ ทีราคา 18.50 บาทนั@น
แพงเกิ นไป โดยที Warrant เก่ าก็ย งั ไม่ หมดอายุ ทําให้ผูถ้ ือหุ ้นต้องเสี ยเงิ นมาจองซื@ อหุ ้น
ตามสิ ทธิxและเสียโอกาสทีนําเงินมาลงทุน
อยากทราบว่าเมือไรทีบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้บา้ ง

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

เนืองจากคําถามดังกล่าวเกียวเนืองกับวาระเพิมทุน จึงขออนุญาตไปตอบในวาระการเพิมทุน

นายสมศักดิx ทรงธรรมกุล
ผูถ้ ือหุน้

อยากทราบว่าภายใน 12-24 เดือนข้างหน้า UMS มีโอกาสจะกลับมาทํากําไรหรื อไม่ อย่างไร
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

UMS ประสบกับปัญหาราคาถ่านหินในตลาดโลกตกตํา อีกทั@งโรงงานทีสมุทรสาครถูกปิ ด
ตัวลงเนื องจากปั ญหาด้านสิ งแวดล้อมจากโรงงานใกล้เคี ยง คณะกรรมการมี ค วามเห็ น
ทีจะฟื@ นฟูธุรกิจ UMS ให้กลับมาเป็ นบวกโดยมุ่งเน้นการบริ หารจัดการด้านการเงิน และ
การผลิตให้มีประสิ ทธิภาพและรัดกุมโดยการลดต้นทุน

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

TTA ถือหุน้ UMS เกือบร้อยละ 90 และในเวลานี@ ธุรกิจถ่านหิ นมีการแข่งขันสู งมาก อีกทั@ง
โรงงานถูกปิ ดเนื องจากปั ญหาสิ งแวดล้อม TTA จึงตั@งค่าเผือการด้อยค่ าของเงิ นลงทุน
ใน UMS และค่าเผือมูลค่าสิ นค้า (ถ่านหิ น) ทีลดลง อีกทั@งได้มองหาธุ รกิ จต่อเนื องและ
สื บเนืองเพือปรับเปลียน UMS ให้แข็งแกร่ งขึ@น

นายสมศักดิx ทรงธรรมกุล
ผูถ้ ือหุน้

เห็ น ด้วยกับการตั@ง ค่ าเผือการด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น ใน UMS และค่ าเผือมู ล ค่ าสิ น ค้า
(ถ่านหิ น) ทีลดลง แปลว่าใน 2 ปี ข้างหน้าจะไม่ ได้เห็น UMS มี กาํ ไรอย่างมีนัย สําคัญ
ใช่ไหม

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
TTA ได้ทาํ การตั@งค่ าเผือการด้อยค่าของเงิ นลงทุนใน UMS เพือสะท้อนมูลค่ าทีแท้จริ ง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แ ละ การทีโรงงาน UMS ถูก ปิ ดเนื องจากปั ญหาสิ งแวดล้อม ทําให้ต้น ทุนการดําเนิ น งาน
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ของ UMS สู งขึ@น ในขณะทีราคาถ่านหิ นในตลาดโลกลดลง ทําให้ราคาขายลดลง และ
UMS ได้กาํ ไรจากการขายลดลง
ผูบ้ ริ หาร TTA และ UMS ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยพยายามควบคุมต้นทุนให้ลดลง
และมองโอกาสของการขายไปยังต่างประเทศให้กบั UMS
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามถึงพลังงานทดแทน Shale gas ว่ามีพฒั นาการไปถึงไหนแล้ว และจะกระทบธุ รกิจ
Mermaid หรื อไม่ อย่างไร

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

พัฒนาการของ Shale Gas มีค วามคืบหน้ามาก โดยมีก ารพัฒนาขึ@ นมาใช้ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และอนุ ญาตให้ส่งขายไปยัง ต่างประเทศได้บางส่ วน ซึ งมีหลายประเทศ
ติดต่อขอซื@ อ เช่ น ประเทศญีปุ่ นและประเทศอินเดีย แต่ กว่าจะส่ งออกได้คงใช้เวลาอย่าง
น้อย 2-3 ปี ขึ@นไป
พัฒนการของ Shale Gas สะท้อนไปในแนวคิดทีจะพัฒนาธุ รกิ จของกลุ่มปิ โตรเคมี เช่ น
บางบริ ษ ทั จะไปลงทุน ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เพราะเป็ นแหล่ง ทีมี Shale Gas ซึ ง
สามารถผลิตเป็ นวัตถุดิบเพือจะทําเป็ นเม็ดพลาสติก ในราคาทีเหมาะสม
Shale Gas ไม่กระทบต่อ Mermaid เพราะเมือประชากรโลกเพิมมากขึ@น Shale Gas ก็จะ
เป็ นตัวเลือกหนึงของพลังงาน แต่การขุดเจาะและสํารวจนํ@ามันและก๊าซธรรมชาติก็ยงั คง
ดําเนินการต่อไป
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นายสุพจน์ เอื@อชัยเลิศกุล
ผูถ้ ือหุน้

ได้เสนอแนะให้นาํ วาระที 2 และ 3 มารวมเป็ นวาระเดียวกันโดยใช้ชือว่า วาระการพิจารณา
รับทราบและอนุ มตั ิ ง บการเงิ น นอกจากนั@นยังเสนอแนะว่าหนัง สื อเชิ ญประชุ มควรจะ
แทรกไฮไลต์จากรายงานประจําปี เรื องสรุ ปฐานะทางการเงิ น และบริ ษทั ฯ น่ าจะอํานวย
ความสะดวกในการส่ งแฟกซ์มาให้ผถู้ ือหุน้
จากนั@นได้สอบถามว่า Mermaid ต่อยอดธุ รกิจไปเกียวข้องกับ Shale Gas ได้หรื อไม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

รับทราบความคิดเห็น และจะให้แผนกทีเกียวข้องไปพิจารณาดําเนินการ จากนั@นได้อธิ บาย
เพิมเติมว่า Mermaid เป็ นธุรกิจให้บริ การในการรับจ้างขุดเจาะและสํารวจ และดําเนิ นการ
ให้บริ การสนับสนุ นบริ ษทั ต่างๆ ทีทํางานด้าน offshore engineering and maintenance
ต่างๆ ทางทะเล ในขณะทีการจะไปเป็ นเจ้าของสัมปทานและขุดเจาะหาแหล่งพลังงานเอง
เป็ นเรื องทีไกลตัว ใช้เทคโนโลยีช@ นั สู งและเงินลงทุนมาก ณ เวลานี@ Mermaid เป็ นเพียง
service provider อยู่ การจะก้าวไปเป็ นผูร้ ับเหมาดําเนิ นการซ่ อมแซมก่ อสร้างยังต้องใช้
เวลาในการเตรี ยมความพร้อม สําหรับการต่อยอดธุ รกิ จเกียวกับ Shale Gas นั@น Mermaid
ยังไม่ได้ทาํ เพราะ Shale Gas เป็ นการสํารวจขุดเจาะบนบกและอยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึงเป็ นพื@นทีห่างไกลเรามาก

น.ส. เจนจิรา
สมบัติเจริ ญวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ในรอบปี บัญชี 2557 กําไรสุทธิ จะมาจาก Mermaid เป็ นหลักใช่หรื อไม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ไม่สามารถบอกตัวเลขทีแน่ นอนได้ แต่เชื อมันว่าธุ รกิจ Mermaid และธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้า
ด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้ง เทกองจะดีข@ ึ นในปี 2557 กําไรส่ วนหนึ งจะมาจากบาคองโค
และ Petrolift ด้วย

นายศักดิxชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

เมือ Mermaid มีกาํ ไรจะส่งกลับมาทีประเทศไทยหรื อไม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

เมือ Mermaid จ่ายเงินปันผล TTA ซึงเป็ นบริ ษทั แม่ก็จะได้รับเงินปันผลนั@น

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์
ผูถ้ ือหุน้

ขอทราบว่า การเพิมทุนคราวทีแล้ว TTA นําเงินเพิมทุนไปใช้ทาํ อะไร และการขออนุ มตั ิ
เพิมทุนในครั@งนี@ จะนําเงิ นไปใช้ทาํ อะไร และขอทราบว่าใน 2 ปี มีการตั@งด้อยค่าไปแล้ว
จํานวน 9,172 ล้านบาท ในปี หน้าจะมีอีกไหม

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

การตั@งด้อยค่าเป็ นการรับรู้ทางบัญชี มีผลต่อกําไรขาดทุน แต่ไม่มีผลกระทบต่อเงินสด
TTA ได้ ต@ ัง ด้ อ ยค่ า ไปเกื อ บหมดแล้ว ดัง นั@ น ณ เวลานี@ และเท่ า ที ทราบตอนนี@
จีงไม่น่าจะมีรายการขนาดใหญ่แบบนี@อีก
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หลัง จากทีได้มี ก ารซัก ถามและตอบข้อ ซัก ถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่า ที ประชุ มรั บ ทราบผลการดําเนิ น งาน
ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชี 2556 สิ@ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556 ตามทีบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุม
วาระที* 3

พิจ ารณาและอนุ มัติง บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สํ าหรั บ ปี บั ญชี
สิ5นสุ ดวันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้ อมทั5งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิง บแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สําหรับปี บัญชี สิ@นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั@งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ งผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
เนื องจากผู้ถื อ หุ ้น ได้มี ข้อ ซัก ถามเกี ยวกับ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุน สํา หรั บ ปี บัญ ชี สิ@ น สุ ด
วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2556 ไปแล้ว ในวาระที 2 และได้มีก ารชี@ แจงตอบข้อซัก ถามแล้ว ไม่มีผูถ้ ือหุ ้น ซัก ถามเพิมเติ ม
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ตามทีเสนอ
มติ ทีประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาและมีม ติ อนุ มตั ิ ง บแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สําหรับปี บัญชีสิ@นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พร้อมทั@งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี@
เห็นด้วย
426,824,137
99.9431%

ไม่เห็นด้วย
242,724
0.0568%

งดออกเสี ยง
25,234,373
-

บัตรเสีย
-

รวม
452,301,234
100%

หมายเหตุ ในวาระนี@ มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิมเติมอีกจํานวน 111 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 11,726,754
หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 922 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท@ งั สิ@น 452,301,234 หุน้

วาระที 4

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาทเป็ น 1,132,806,419
บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังไม่ได้ ออกจําหน่ ายจํานวน 641 หุ้น และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไข
เพิม เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ ให้ สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมนําเสนอรายละเอียดของวาระ 4

ผูด้ าํ เนินการประชุมชี0แจงต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,132,807,060 บาท เป็ นจํานวน 1,132,806,419 บาทโดยการตัดหุน้
ทียงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 641 หุน้ ซึงได้จดั สรรไว้รองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ในปี 2556 และอนุมตั ิ
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การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามทีเสนอโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและแทนทีดว้ ยข้อความใหม่ดงั นี0
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุน้ มีมูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,132,806,419 บาท (หนึงพันหนึงร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนหกพันสี
ร้อยสิ บเก้าบาท)
1,132,806,419 หุน้
(หนึงพันหนึงร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนหกพันสี
ร้อยสิ บเก้าหุน้ )
1 บาท
(หนึงบาท)
1,132,806,419 หุน้

(หนึงพันหนึงร้อยสามสิ บสองล้านแปดแสนหกพันสี
ร้อยสิ บเก้าหุน้ )

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอืนใดอีก
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,132,807,160 บาท
เป็ น 1,132,806,419 บาทโดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทียงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 641 หุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั@งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี@
เห็นด้วย
448,113,225
99.074%
วาระที* 5

ไม่เห็นด้วย
159,800
0.0353%

งดออกเสี ยง
4,019,369
0.8886%

บัตรเสีย
8,840
0.0019%

รวม
452,301,234
100%

พิจารณาและอนุมัติการเพิม* ทุนและแก้ไขหนังสื อบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษทั ฯ การออกหลักทรัพย์ และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิม* ทุนใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า เนื องจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิ ริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าทีบริ หาร ได้นาํ เสนอเกียวกับวัตถุประสงค์ในการขอเพิมทุนให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในตอนต้นไปแล้ว ดังนั@น ในวาระนี@
จึงขอให้ นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ชี@แจงข้อมูลเกี ยวกับการ
เพิมทุนของบริ ษทั ฯ เพิมเติมต่อทีประชุมเพือประกอบการพิจารณา
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานถึงการระดมทุน
โดยการเพิมทุนของบริ ษทั ฯ เพือนําเงินทุนมาใช้ในการลงทุนเพือเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันของบริ ษทั ให้แข็งแกร่ ง
โดยจะมุ่งเน้นในการซื@อเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งแบบเทกองมือสองทีมีคุณภาพดี ตลอดจนการลงทุนอืนๆ ทีบริ ษทั ฯ พิจารณา
ว่า เหมาะสม (หากมี ) โดยจะได้ค าํ นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ทีบริ ษ ัท ฯ และผู้ถื อ หุ้น จะพึง ได้รั บ จากการเพิ มทุ น และได้ข อให้
นายรัฐ ชัย ธี ระธนาวัฒน์ ทีปรึ กษาทางการเงิ นบริ ษทั หลัก ทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อธิ บายขั@น ตอนการจัดสรรหุ ้นและการดําเนิ นการปรับสิ ทธิ TTA-W3 รวมทั@งระยะเวลาในการดําเนิ นการเพิมทุนและ
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จัดสรรหุ ้นสามัญที่ ออกใหม่ ซึ่ งนายรั ฐชัย ธี ระธนาวัฒน์ ได้อธิ บายขั้นตอนการจัดสรรหุ ้น และการปรั บสิ ทธิ TTA-W3
ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอทราบว่าการเพิ่มทุนคราวที่แล้ว บริ ษทั ฯ นําเงินเพิ่มทุนไปใช้ทาํ อะไร และการขออนุมตั ิ
เพิ่มทุนครั้งนี้จะนําเงินไปใช้ทาํ อะไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
การเพิ่มทุนครั้งก่อน TTA นําเงินไปลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนของ Mermaid เป็ นส่ วนใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ การเพิ่มทุ นครั้ งนี้ จะนําไปใช้เพื่อซื้ อ เรื อบรรทุ กสิ นค้าแห้งเทกองมื อสองเป็ นส่ วนใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เนื่ องจากเป็ นช่วงเวลาที่ราคาเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองมือสอง ยังไม่แพงมาก ในขณะที่
อัตราค่าระวางเรื อมีสัญญาณฟื้ นตัว
นายสุ พจน์ เอื้อชัยเลิศกุล
ผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ น่าที่จะปรับการจอง Warrant ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยแบบ small lot
first เพื่อเป็ นการสร้างความผูกพันและตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อย

นายเทพชล โกศล
ที่ปรึ กษากฎหมาย

การเสนอขายหุ น้ ครั้งนี้ป็นการเสนอขายแบบ Right Offering ซึ่ งให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่ วน หากทําการจัดสรรโดยมี small lot first อาจไม่ได้รับข้อยกเว้นในเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
เรื่ องการทํา filing ซึ่ งหมายถึง อาจต้องยืน่ filing ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนเสนอขายหุน้

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของการประชุมวาระที่ 5 ให้ที่
ประชุมพิจารณา
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาถึงการระดมทุนโดย
การเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ เพื่อนําเงิ นทุ นมาใช้ในการลงทุ นเพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพการแข่งขันให้แข็งแกร่ ง และโดยได้
คํานึ งถึงประโยชน์ที่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 จึงมีมติที่จะ
นําเสนอต่อ ผูถ้ ื อ หุ ้นเพื่ออนุ ม ตั ิ การเพิ่ม ทุ น การแก้ไขเพิ่ม เติ มหนังสื อ บริ คณห์ ส นธิ ที่ เกี่ ยวข้อ ง การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการขออนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
หนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้นายเทพชล โกศล ทีป รึ กษากฎหมายชี0แจงขั0นตอนการลงคะแนน
วาระที 5 ให้ทปี ระชุมรับทราบ
นายเทพชล โกศล ทีปรึ ก ษากฎหมายได้แจ้งต่อ ทีประชุ มว่าในวาระนี@ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงอนุ มตั ิ จากที
ประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํา นวนเสี ย งทั@ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ งมาประชุ ม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง ขอให้ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ทุกท่านทั@งทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนใน
วาระที 5 นี@ทุกใบ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงก็ตาม
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทุก คนลงคะแนนเสี ย งในบัตรลงคะแนน และทําเครื องหมายให้ชัดเจนว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และส่ งบัตรนั@นให้แก่เจ้าหน้าที จากนั@น จึงขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิ
การเพิมทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุน้ เพิมทุนตลอดจนอนุมตั ิ
มอบหมายอํานาจทีเกี ยวข้อง โดยวาระนี@ ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั@งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและมี มติ อนุ มตั ิก ารเพิมทุนและแก้ไขหนัง สื อบริ ค ณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษ ัทฯ
การออกหลักทรัพย์และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนใหม่ ตลอดจนอนุมตั ิมอบหมายอํานาจทีเกี ยวข้อง ด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี0
(ก)
ให้เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,132,806,419 บาท เป็ น 1,544,105,835 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 411,299,416 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4
ของบริ ษทั ฯ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี@
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,544,105,835 บาท (หนึงพันห้าร้อยสี สิ บสี ล้านหนึงแสนห้าพันแปดร้อยสามสิ บห้า
บาท)
1,544,105,835 หุน้ (หนึงพันห้าร้อยสี สิ บสี ล้านหนึงแสนห้าพันแปดร้อยสามสิ บห้า
หุน้ )
1 บาท (หนึงบาท)
1,544,105,835 หุน้ (หนึงพันห้าร้อยสี สิ บสี ล้านหนึงแสนห้าพันแปดร้อยสามสิ บห้า
หุน้ )
- หุน้ (-)"

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี@
• หุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 298,110,588 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ควบกับ
• ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื@ อ หุ้น สามัญ ของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั@ งที 4
(“TTA-W4” หรื อ "ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ") จํานวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย
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โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอัตราส่ วน 10 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้น
สามัญใหม่ ควบคู่ก ับ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ (10:3:1) ทั@งนี@ รายละเอี ยดของการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุน และ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ้น เดิ มดัง กล่าว ปรากฎตามแบบรายงานการเพิมทุน (F53-4) (สิ งทีส่ ง มาด้วย 3)
ราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนหุน้ ละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ หน่วยละ 0 บาท และมีราคาใช้สิทธิ ซ@ื อ
หุน้ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ 18.50 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ ) ในกรณี ทีมีเศษของหุน้ หรื อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั@นทิง@ และผูถ้ ือหุ ้นเดิมทีใช้สิทธิ จองซื@อหุ้นสามัญเพิมทุนจะต้องใช้สิทธิ จองซื@ อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ ทั@งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน รายละเอียดเบื@องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ปรากฎตาม
สิ งทีส่ งมาด้วย 4
(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อ (ข) นั@น ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี@
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม* ทุน
• จัด สรรหุ ้น สามัญ เพิมทุน จํานวนไม่เ กิ น 298,110,588 หุ ้น มูลค่ าที ตราไว้หุ้น ละ 1 บาทเสนอขาย
ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 10 หุ้น สามัญเดิม ต่อ 3 หุ ้น
สามัญใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 14 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิง@
• จัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนไม่เกิ น 99,370,196 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื@อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั@งที 4 (TTA-W4)
• จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนไม่เกิน 13,818,632 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ครั@งที 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ตามสัดส่วนในครั@งนี@
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ ้นนั@น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื@ อหุ ้นสามัญเพิม
ทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนทีกําหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั@งนี@ สิ ทธิ ดงั กล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ
50 ของจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายนั@นถืออยู่ โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมทีจองซื@ อหุ้นเกิ นกว่าสิ ทธิจะได้รับการจัดสรรหุ ้นทีจองซื@ อ
เกิ นกว่าสิ ท ธิ ก็ต่อเมื อมี หุ้น ทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มทีได้จองซื@ อตามสิ ทธิ ค รบถ้วนทั@ง หมดแล้วเท่านั@น
ทั@งนี@ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื@อหุน้ สามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิ มีดงั ต่อไปนี@
กรณี ทีมีหุน้ เหลือมากกว่าหุน้ ทีจองซื@อเกินกว่าสิ ทธิ
บริ ษ ทั ฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นทีแสดงความจํานงในการจองซื@ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื@ อหุ้น
ดังกล่าวทั@งหมดทุกรายตามจํานวนทีแสดงความจํานงขอจองซื@อเกินกว่าสิทธิ
กรณี ทีมีหุน้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจองซื@อเกินกว่าสิทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุน้ ทีจองซื@อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุ ้นทีจอง
ซื@อเกินกว่าสิ ทธิรายนั@นๆ (ในกรณี ทีมีเศษของหุน้ จากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ ้นนั@นทิ@ง) ทั@งนี@ จํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซื@อและชําระค่าจองซื@อแล้ว
(ข) ในกรณี ทียัง มีหุ้น คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จดั สรรให้แก่ ผูท้ ีจองซื@ อเกิ น กว่าสิ ทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ีจองซื@ อเกินกว่าสิ ทธิแต่ละรายนั@น (ในกรณี ทีมี
เศษของหุ ้นจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุน้ นั@นทิ@ง)โดยจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ทีผูถ้ ือ
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หุน้ แต่ละรายจองซื@อและชําระค่าจองซื@ อแล้ว ทั@งนี@ ให้ดาํ เนิ นการจัดสรรหุ ้นให้แก่ผทู้ ีจองซื@ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามวิธีการในข้อ
(ข) นี@จนกระทังไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
การจัดสรรหุน้ ทีจองซื@อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ ทีจองซื@อหุน้ เกิน
กว่าสิ ทธิใด ถือครองหุ้นของบริ ษทั ฯ ในลักษณะทีเพิมขึ@นจนถึงหรื อข้ามผ่านจุดทีต้องทําคําเสนอซื@ อหลักทรัพย์ (Tender
Offer) ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 12/2554 เรื อง หลัก เกณฑ์ เงือนไขและวิธีการในการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรื อ ในลักษณะทีเป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุ ้นของคน
ต่างด้าวตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ งปั จจุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุ ้นอยูใ่ นบริ ษทั ฯ ได้ไม่เกิ นร้ อยละ 49
ของจํานวนหุน้ ทีออกจําหน่ายทั@งหมดของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ทีมี หุ้นสามัญ เพิมทุนเหลื อจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิมทุนทีเหลืออยู่ดงั กล่าวแก่ บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตามนิ ยามที
กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรื องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที
ออกใหม่ (ตามทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) (“ประกาศทจ. 28/2551”) ทั@งนี@ บุคคลในวงจํากัดต้องไม่ใช่บุคคลทีเกียวโยงกันของ
บริ ษทั ฯ
ราคาเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี@จะไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคา
ตลาดตามหลัก เกณฑ์ทีกําหนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที สจ. 39/2551 เรื อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาดเพือการพิจารณาการ
เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ในราคาตํา (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
นี@จะไม่ตากว่
ํ าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม* ทุนเพือ* รองรับการใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ (TTA-W4)
• จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จํานวนไม่เกิน 99,370,196 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วน
การถือหุน้ ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 3 หุน้ สามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิสาํ หรับการซื@อหุน้ สามัญ
(อัตราส่วน 10:3:1) ในกรณี ทมีี เศษของหุน้ หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั@นทิง@ ผูถ้ ือหุน้ เดิมทีใช้สิทธิ
จองซื@อหุน้ สามัญเพิมทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื@อใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ทั@งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน
(ง) มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ หารหรื อ บุ ค คลทีได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร มี อ าํ นาจ
ดําเนิ น การใดๆ ทีเกี ยวข้องและจําเป็ นต่อการเพิมทุน และการออกและจัดสรรหลักทรัพย์ใ นครั@งนี@ โดยอํานาจดังกล่าว
รวมถึง
• กําหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้น ให้แ ก่ บุค คลในวงจํา กัด ทีไม่ ใ ช่ บุค คลทีเกี ยวโยงกัน ของบริ ษ ัทฯ ในราคาไม่ ตากว่
ํ าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
พิจารณาตามหลัก เกณฑ์ทีกํา หนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 และประกาศสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีสจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
จะไม่ตากว่
ํ าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วน
• กําหนดหรื อเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขทีจําเป็ นและ/หรื อเกียวเนืองกับการออกและเสนอขาย และ/
หรื อจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยู่เพียง หลักเกณฑ์
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การจัด สรรหุ ้นและใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ฯในคราวเดี ย วหรื อหลายคราว ระยะเวลา วิธี ก ารจองซื@ อและชําระเงิ น รวมถึ ง
หลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด และหลักเกณฑ์ทีเกียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
• กําหนดชือบุคคลในวงจํากัดทีมีสิทธิ จองซื@อหุน้ สามัญเพิมทุนทีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
• เปลียนแปลงวิธี การในการจัดสรรหุ้น สามัญเพิมทุน และใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ ตลอดจนดําเนิ นการใดๆ
ที จํา เป็ นและเกี ยวข้อ งต่ อ การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุ น ให้แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด ทั@ง นี@ ภายใต้ข อบเขตที ได้รั บ อนุ ม ัติ
ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
• ดําเนิ นการใดๆ ทีเกี ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามทีเห็นสมควร เพือให้การออกและเสนอขายและ/หรื อจัดสรร
หลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็จลุล่วง ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง การเจรจา การจัดทํา ลงนาม และ/หรื อแก้ไขเพิมเติมคํา
ขอ และ/หรื อ เอกสารใดๆ ทีจําเป็ นหรื อเกี ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรื อการนําหุ ้น
สามัญเพิมทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนซื@อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปนี@
o เจรจา หรื อเข้าทําสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลียนแปลงเอกสารทีเกียวข้อง และ พิจารณาเลือก
ตัวแทนรับจองซื@อหุน้ และ/หรื อ ทีปรึ กษา หรื อตัวแทน ทีจําเป็ นในการจัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้น
แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ และแก่บุคคลในวงจํากัด
o ลงนามในแบบฟอร์ม ในการสละลิทธิ ในหนังสือบอกกล่าว หรื อเอกสารใดๆ ทีเกียวข้องต่อ การจัดสรร
หลักทรัพย์ขา้ งต้นต่อผูถ้ ือหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุน้ และต่อบุค คลในวงจํากัด และการจดทะเบียนซื@ อ
ขายหุ ้ น สามัญ ใหม่ ใ นตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง การจดทะเบี ย นการเพิ มทุ น ต่ อ
กระทรวงพาณิ ชย์ และติดต่อสื อสารกับเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ผลการลงคะแนนเป็ นดังนี@
เห็นด้วย
410,485,376
90.7543%

ไม่เห็นด้วย
21,895,036
4.8407%

ไม่ส่งบัตร
15,900,055
3.5153%

งดออกเสียง
3,982,193
0.8804%

บัตรเสีย
41,174
0.0091%

รวม
452,303,834
100%

หมายเหตุ ในวาระนี@ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิมเติมอีกจํานวน 3 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 2,600 หุน้ รวม
เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 925 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท@ งั สิ@น 452,303,834 หุน้

วาระที* 6

พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ5นสุ ดวันที* 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที 6 นี@

นายยุทธชัย วิธีกล ทีปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 42 กําหนดว่า การจ่ายเงินปั นผลจากเงิ นประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํา
มิได้ ในกรณีทีบริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้
แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียงั ไม่เกิดขึ0นจริ ง ทั0งนี0ข0 ึนกับแผนการลงทุน และปั จจัยทีเกี ยวข้องอืนๆ
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวน หรื อแก้ไขนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นครั0ง คราว เพือให้เป็ นไปตาม
แผนการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ในอนาคต ความต้อ งการใช้เ งิ น ลงทุ น และปั จ จัย ด้า นอื น ๆ ที เ ห็ น สมควร
ทั0งนี0การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมทีปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เนื องจากในรอบปี บัญ ชี สิ@ น สุ ด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2556 นี@ บริ ษัท ฯ มี ข าดทุ น สุ ท ธิ ป ระจํา ปี เท่ า กับ
4,868,686,654 บาท (สี พันแปดร้อยหกสิ บแปดล้านหกแสนแปดหมืนหกพันหกร้อยห้าสิ บสี บาท) คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชีส0ิ นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2556
เนืองจากมีผลประกอบการขาดทุน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบปี บัญชี สิ0นสุ ดวันที 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี0
เห็นด้วย
444,331,601
99.4007%
วาระที* 7

ไม่เห็นด้วย
2,578,660
0.5768%

งดออกเสี ยง
5,293,633
-

บัตรเสีย
99,940
0.0223%

รวม
452,303,834
100%

พิจ ารณาและอนุ มัติ ก ารเลือ กตั5ง ผู้ ส อบบั ญ ชี สํ า หรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ5น สุ ด ณ วั น ที* 30 กัน ยายน 2557 และ
กําหนดค่าตรวจสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที 7

ผูด้ าํ เนิ นการประชุมแจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี รวมทั0งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้วเพืออนุมตั ิรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี0
1.
2.
3.
4.

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง ยง
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิJเลิศ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4323
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3636
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5565

จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ งมีอาํ นาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ0นสุ ด 30 กันยายน 2557 และขออนุ มตั ิ
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 4,650,000 บาท (สี ลา้ นหกแสนห้าหมืนบาท) เนื อ งจากจํานวนบริ ษทั ย่อยทีเพิมขึ0นและ
การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนอืนให้แก่สาํ นักงานสอบบัญชีสาํ หรับรอบปี บัญชีทีผา่ นมา เป็ นเงิน 5.35
ล้านบาท (รอบปี บัญชี 2555 : 7.82 ล้านบาท) ซึงส่ วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อย เพือให้เป็ นไปตามเงือนไขของ
บัตรส่ งเสริ มของประเทศสิ งคโปร์ (AIS) บัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) การยืน ชําระภาษีและให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี
อนึง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั0งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยทั0งในประเทศและ
ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ จํานวน 36 บริ ษทั ประจํารอบปี บัญชี 2557 ด้วย
ทั0งนี0 ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานั0นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

ขอถามว่า ค่าสอบบัญชีเพิมขึ@นจากปี ก่อนเพราะเหตุใด

นายนายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง

ค่ า สอบบัญ ชี ที เพิ มขึ@ นเกิ ด จากสาเหตุ ที มี บ ริ ษ ัท ย่ อ ยเพิ มขึ@ น และการปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ฉบับที 21 เรื องผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและฉบับที 12 เรื องภาษีเงินได้ มาใช้ ทั@งนี@ ในยอดค่า
สอบบัญชี 4,650,000 บาท (สี ล้านหกแสนห้าหมืนบาท) ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี
3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) และค่าสอบบัญชีในส่ วนทีนํามาตรฐานบัญชี
ฉบับที 21 และ 12 มาใช้ ซึงจะเก็บเพียงปี นี@ครั@งเดียว จํานวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้า
หมืนบาท)

นายศักดิxชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

ขอทราบว่า ค่าสอบบัญชีจาํ นวน 4,650,000 บาท (สี ล้านหกแสนห้าหมืนบาท) เป็ นของ
รอบปี บัญชีสิ@นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2557 หรื อสิ@ นสุ ด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพราะ
บริ ษทั ฯ จะเปลียนรอบบัญชีใหม่เป็ น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

นายนายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี ยง

ค่าสอบบัญชีจาํ นวน 4,650,000 บาท (สี ล้านหกแสนห้าหมืนบาท) เป็ นของรอบปี บัญชี
สิ@ นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2557 สําหรับค่าสอบบัญชี ในรอบปี บัญชี ใหม่ จะเริ มรอบ
บัญชี แรก จาก 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบจะ
นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี หน้า

นายสมบูรณ์ เอื@อมอารี วงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอฝากให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ)
ดูแลเรื องค่ า สอบบัญ ชี สําหรั บรอบ 1 ตุ ลาคม ถึ ง 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2557 ให้เป็ น
สัดส่ วนทีเหมาะสมด้วย
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอืนใดอีก
ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั@งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีตามทีเสนอ วาระนี@
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั@งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 4323
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิงยง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3636 นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิx เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068 และ
นางสาวพรทิพ ย์ ริ มดุ สิ ต ผูส้ อบบัญ ชี รั บอนุ ญ าตเลขที 5565 เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัทฯ สําหรั บ รอบปี บัญชี สิ@ น สุ ด
30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยให้ผูส้ อบบัญชี ค นใดคนหนึ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบปี บัญชีสิ@นสุ ดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นเงินจํานวน
ทั@งสิ@น 4,650,000 บาท (สี ล้านหกแสนห้าหมืนบาท) โดยเป็ นค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาสของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี@
เห็นด้วย
425,838,373
99.7143%
วาระที* 8

ไม่เห็นด้วย
1,113,480
0.2607%

งดออกเสียง
25,245,707
-

บัตรเสีย
106,274
0.0248%

รวม
452,303,834
100%

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั5งกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกียวกับวาระนี@

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งให้ทีประชุมทราบว่าวาระนี@เป็ นวาระเกียวกับการเลือกตั@งกรรมการแทนกรรมการทีจะ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ถึง
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั0ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจ ะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนทีใกล้ทีสุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั0น อาจจะ
ได้รับเลือกให้เข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี@ กรรมการทีมี รายชื อดัง ต่ อ ไปนี@ จะต้อ งออกจากตํา แหน่ งตามวาระ โดยมี ผลในวัน ประชุ มใหญ่สามัญ
ประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั@งที 1/2557 นี@
(1) ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
(2) นายสันติ บางอ้อ
(3) นายอีฟ บาบิว
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต นายสันติ บางอ้อ และนายอีฟ บาบิว เป็ นกรรมการทีครบกําหนดการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตามวาระ ทั@งนี@ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไม่ประสงค์ทีจะได้รับการเสนอชื อเพือเลือกตั@งให้เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ในวันนี@ ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ไม่สามารถมาประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้ เนืองจากคุณแม่เพิงถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอแสดงความเสี ยใจด้วย
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชือนายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือเลือกตั@งเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ แทน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต และเสนอชือ นายสันติ บางอ้อ นายอีฟ บาบิว ต่อทีประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเพือเลือกตั@งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ ง โดยผูท้ ีได้รับเลือกตั0งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการ
นับตั0งแต่วนั ทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั0งที 1/ 2557
ทั0ง นี0 คณะกรรมการได้พิจ ารณาแล้วเห็น ว่า บุค คลทั0ง 3 ท่ านเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ มี ประสบการณ์ ในด้านต่ างๆ
มีภ าวะผูน้ ํา และเป็ นผูม้ ีคุณ ธรรมและจริ ยธรรม มีพ0ืน ฐานและความเชี ยวชาญจากหลายหลากอาชี พ ทีประชุ มผูถ้ ือ หุ ้น
สมควรพิจารณาเลือกตั0งบุคคลตามทีเสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกียวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อืน ปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย 5
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมชี@แจงการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
ผูด้ ํา เนิ น การประชุ ม ได้แ จ้ง ให้ ผู้ถื อ หุ ้ น ทราบว่ า วาระนี@ ขอให้ผู้ถื อ หุ ้น ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั@ง กรรมการ
เป็ นรายบุคคล ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนด้วยว่า
เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ว ย หรื อ งดออกเสี ย งบุ ค คลที ได้รั บ การเสนอชื อ และส่ ง บัต รลงคะแนนทั@ง ใบโดยไม่ ต้อ งฉี ก บัต ร
ให้แก้เจ้าหน้าทีเพือนําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี@จากผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันในคราวเดียว
มติ ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิเลือกตั@งบุคคลดังต่อไปนี@เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ
(1) นายสันติ บางอ้อ ได้รับแต่ ง ตั@งให้ก ลับเข้า ดํารงตําแหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ต่ อ ไปอีก วาระหนึ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 402,158,451 เสียง
(2) นายอี ฟ บาบิ ว ได้รั บ แต่ ง ตั0ง ให้ก ลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ ง
402,324,161 เสี ยง
(3) นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ได้รับเลือกตั@งเป็ นกรรมการเแทน ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัตกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วย 402,352,871 เสี ยง
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี0
8.1 นายสันติ บางอ้อ ได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี@
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

402,158,451
88.9133%

403,600
0.0892%

25,899,708
5.7261%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
23,735,801
5.2477%
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บัตรเสีย

รวม

106,274
0.0234%

452,303,834
100%

8.2 นายอีฟ บาบิว ได้รับเลือกให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี@
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

402,324,161
88.9499%

212,003
0.0468%

25,897,608
5.7257%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
23,735,801
5.2477%

บัตรเสีย

รวม

134,261
0.0296%

452,303,834
100%

8.3 นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ได้รับเลือกตั0งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการแทน ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการ
ทีครบตําแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี@
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

402,352,871
88.9563%

208,380
0.0460%

25,899,708
5.7261%

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
23,735,801
5.2477%

บัตรเสีย

รวม

107,074
0.0236%

452,303,834
100%

หลังจากผูด้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงแล้ว นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ได้ลุกขึ@นแสดงตนต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ตามทีผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ประธานฯ กล่าวเสริ มว่านายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง เป็ นผูม้ ีความรู้และความสามารถ และอาศัย
อยูป่ ระเทศไทยมานาน และมีภรรยาเป็ นคนไทยด้วย ดังนั@น นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง จะสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที
ให้กบั บริ ษทั ฯ ได้
วาระที* 9

รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่ อย ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสํ าหรับคณะกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที 9 นี@

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อทีประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สําหรับปี ปฏิทิน
พ.ศ. 2557 จะยังคงอัตราเดิมไม่เปลียนแปลง ทั@งนี@ ตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุด
ย่ อ ยซึ งได้ อ นุ ม ัติ ไ ว้ใ นที ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี ผู้ถื อ หุ้ น ครั@ งที 1/2555 เมื อวัน ที 31 มกราคม พ.ศ. 2555
โดยมีรายละเอียดดังนี@
ก) กรรมการทีมิใช่ เป็ นกรรมการบริ หารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท ประธานกรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็ นเงิ น 150,000 บาท หากมีกรรมการทีมิใช่เป็ นกรรมการบริ หารได้รับแต่งตั@งเพิมเติ มเข้ามา
ใหม่ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 35,000 บาท
กรรมการทีมิใ ช่ เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับเบี@ยประชุ มเป็ นเงิ น จํานวน 45,000 บาทต่อครั@ง ประธานกรรมการจะได้
รับเบี@ยประชุมเป็ นเงินจํานวน 54,000 บาทต่อครั@ง (เท่ากับ 1.20 เท่า ของกรรมการทีมิใช่เป็ นผูบ้ ริ หารคนอืนๆ)
ข) ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รั บ เบี@ ย ประชุ ม 48,000 บาทต่ อ ครั@ง (เท่ า กับ 1.20 เท่ า ของกรรมการ
ตรวจสอบคนอืนๆ) และกรรมการตรวจสอบคนอืนๆ จะได้รับเบี@ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 40,000 บาทต่อครั@ง
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ค) ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะได้รับเบี@ยประชุม 36,000 บาทต่อครั@ง ซึ งเท่ากับ 1.20
เท่าของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคนอืนๆ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนคนอืนๆ จะได้รับ
เบี@ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 30,000 บาทต่อครั@ง
ง) ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยงและประธานกรรมการกํากับดูแลกิ จการ จะได้รับเบี@ยประชุ ม 18,000
บาทต่อครั@ง ซึ งเท่ากับ 1.20 เท่าของกรรมการบริ หารความเสี ยงและกรรมการกํากับดูแลกิ จการคนอืนๆ กรรมการบริ หาร
ความเสี ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการคนอืนๆ จะได้รับเบี@ยประชุมจากการเข้าร่ วมประชุม 15,000 บาทต่อครั@ง
จ) กรรมการทีเป็ นชาวต่างชาติจะได้รับเบี@ยเดินทางเมือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพือเข้าร่ วมประชุ มคณะ
กรรมการหรื อคณะกรรมการชุดย่อยดังนี@
- จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
- จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอืนๆ มายังประเทศไทย: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
ฉ) จ่ายค่าตอบแทนเพิมเติมให้แก่ กรรมการ ในรู ปของเงินรางวัลประจําปี (โบนัส) เพือวางแนวทางในการจ่า ย
ผลตอบแทนแก่กรรมการให้สอดคล้องกับผูถ้ ือหุน้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในรู ปของเงินรางวัลประจําปี เมืออัตรา
ผลตอบแทนจากเงิ นลงทุนของผูถ้ ือ หุ ้น* (parent shareholders funds) เกิ น ร้ อยละ 15 โดยกรรมการทีไม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร
จะได้รับเงินรางวัลประจําปี ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมส่ วนทีเกินกว่าร้อยละ15 ของผลตอบแทน
เงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และจะนํามาจัดสรรให้แก่กรรมการทีไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารเท่าๆ กัน
หมายเหตุ: * ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ มาจาก
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึ@นจริ ง
ทุนชําระแล้ว + ส่วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอืนใดอีก
ประธานฯ จึ ง สรุ ปว่ า ที ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น รั บ ทราบค่ า ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุ ด ย่ อ ย สํ า หรั บ
ปี ปฎิทิน พ.ศ. 2557 ซึ งยังคงอัตราเดิมไม่เปลียนแปลง ทั@งนี@ ตามนโยบายการจ่ายค่ าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและ
กรรมการชุ ดย่อยซึ งทีประชุ มผูถ้ ือ หุ ้น ได้อนุ มตั ิ ไว้เมื อวัน ที 31 มกราคม พ.ศ. 2555 และตามรายละเอียดตามทีบริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมและตามทีผูด้ าํ เนินการประชุมได้กล่าวไว้แล้ว
วาระที* 10

พิจารณาและอนุมัติการเปลีย นรอบปี บัญชีและการแก้ไขข้อบังคับ ข้ อ 38 ของบริษทั ฯ

ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที 10 นี@
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 กําหนดให้รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ มต้น
ในวันที 1 ตุลาคม และสิ@ นสุ ดลงในวันที 30 กันยายนของทุกปี ทั@งนี@ เพือให้สอดคล้องกับปี ปฏิทิน คณะกรรมการจึงมีมติ
ขอนําเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพือเปลียนรอบบัญชีเป็ นวันที 1 มกราคม และสิ@นสุ ดลงในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี และเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 38 ของบริ ษทั ฯ เนื องจากมีการเปลียนรอบปี บัญชี ดังนั0น ข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 38 จะเป็ นดังนี0
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“ข้อ 38: รอบปี บัญชีของบริ ษทั เริ มต้นในวันที 1 มกราคม และสิ0นสุ ดลงในวันที 31 ธันวาคม ของทุกปี ”
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถาม
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามว่า เหตุใดต้องเปลียนรอบบัญชี เนืองจากเห็นว่ารอบบัญชีเดิมมีความสะดวกและ
เหมาะสมดีอยูแ่ ล้ว

นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

การเปลียนแปลงรอบบัญชี เพือให้สอดคล้องกับปี ปฏิทินและเพือให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถเทียบงบ
การเงิน กับบริ ษทั อื นทีเทียบเคี ยงได้ช ัดเจนขึ@ น นอกจากนี@ บริ ษ ัทฯ พบว่า ในการเปลียน
กฎเกณฑ์ต่า งๆ ของหน่ วยงานราชการบางแห่ ง จะเริ มต้น ที รอบปี ปฏิ ทิน การทีบริ ษ ัท ฯ
มี ร อบปี บัญ ชี ไ ม่ ต รงตามปี ปฏิ ทิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ่ ง ยาก และค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ มเติ ม ใน
การทํารายงานทางการเงินหลายๆ อย่าง ดังนั@น เพือความเป็ นสากล จึงขอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
อนุมตั ิการเปลียนรอบบัญชีเป็ น เริ มต้นในวันที 1 มกราคม และสิ0นสุ ดลงในวันที 31 ธันวาคม
ของทุกปี

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอืนใดอีก
มติ
ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาและมี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเปลี ยนรอบบัญ ชี แ ละการแก้ ไ ขข้อ บัง คับ ข้อ 38
ของบริ ษทั ฯ ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั0งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี@
เห็นด้วย
447,727,218
98.9881%
วาระที* 11

ไม่เห็นด้วย
259,813
0.0574%

งดออกเสียง
4,075,779
0.9011%

บัตรเสีย
241,024
0.0532%

รวม
452,303,834
100%

รับทราบแผนการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง5 ส์ จํากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ประธานฯ กล่ าวว่า เนื องจาก นายเฉลิมชัย มหากิ จศิ ริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ได้ก ล่าวถึ งวัต ถุ ประสงค์ใ นการนํา บริ ษ ัท พีเอ็ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ@ ง ส์ จํากัด (“PMTA”) เข้าจดทะเบีย นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยให้ผู้ถื อ หุ ้ น ทราบในตอนต้น ของการประชุ ม ไปแล้ว ดัง นั@น จึ ง ขอให้ นายไกรลัก ขณ์
อัศวฉัตรโรจน์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน และทีปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูช้ @ ีแจงเกียวกับขั@นตอน
และกําหนดการต่างๆ ทีสําคัญ
นายไกรลัก ขณ์ อัศ วฉัตรโรจน์ ผูช้ ่ ว ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิ น ชี@ แ จงต่ อ ผูถ้ ื อหุ ้น ว่า
การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพือต้องการสร้ างรากฐานบาคองโค (ผ่าน PMTA)
ให้มีการเติบโต และเพือสะท้อนมูลค่าทีแท้จริ งของบาคองโค อีกทั@งยังเป็ นการให้สิทธิ แก่ผถู้ ือหุน้ TTA ในการจองซื@ อหุ ้น
PMTA ก่อน โดยการให้ pre-emtive right
หลังจากนั@น นายไกรลัก ขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิ น ได้เชิ ญ
นายสมหมาย เถลิ งบุญสิ ริ ทีปรึ ก ษาการเงิ นจาก ธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวเกี ย วกับ ภาพรวมของ
แผนการนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขั0นตอนต่างๆ ทีสาํ คัญ
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นายสมหมาย เถลิงบุญสิ ริ รายงานสรุ ปตัวเลขหุน้ ของ PMTA ทีจะนําเสนอขาย ซึ งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิมทุน
ของ PMTA ทีออกใหม่จาํ นวน 8,100,000 หุ้น (แปดล้านหนึ งแสนหุ้น ) และหุ ้นของ TTA ทีถือใน PMTA จํานวน
27,320,000 หุ ้น (ยีสิ บเจ็ดล้านสามแสนสองหมืนหุน้ ) รวมเป็ นหุน้ สามัญของ PMTA ทีจะนําเสนอขายทั@งสิ@ น 35,420,000
หุ ้น (สามสิ บห้าล้านสี แสนสองหมืนหุ ้น) และรายละเอียดของการเสนอขายเป็ นไปตามสิ งทีส่ งมาด้วย 7 ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมทีบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบว่า วาระนี@ เพือการรับทราบ ดังนั@น บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ทีประชุมซักถาม
แต่ผถู้ ือหุน้ ไม่ตอ้ งอนุมตั ิรายการนี@
นายสมบูรณ์ เอื@อมอารี วงศ์
ผูถ้ ือหุน้

PMTA เป็ น entity ใหม่ เพือถือบาคองโค ใช่ไหม มีเหตุผลอืนหรื อไม่ในการจัดตั@ง PMTA
และมีแผนในการให้ PMTA ถือธุ รกิจอืนใดอีกหรื อไม่ จะเป็ นการตั@งหน่วยธุรกิจซํ@าซ้อนกับ
TTA ทีเป็ น investment holding อยูแ่ ล้วหรื อไม่
TTA ได้มีการกําหนด Positioning หรื อ Segment ของ PMTA ไว้อย่างไร เพราะในความคิดเห็น
ของตน คิดว่า TTA สามารถวาง variation ของบาคองโคให้มากขึ@น ซึงมันก็จะสะท้อนมูลค่า
มาที TTA และผูถ้ ือหุน้ TTAได้หมือนกัน โดยไม่ตอ้ งไปจัดตั@ง PMTA ขึ@นมา ซึงในด้าน
downside คือ จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ@น เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าตอบแทนกรรมการ

นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

การจัด ตั@ง PMTA เป็ น holding company ขึ@น มาเพือถือหุ ้นในบาคองโค เพือทีจะสามารถ
นํามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และจะทําให้บาคองโคเติบโตต่อไป
ได้โ ดยมี ช่ องทางในการระดมทุน โดยทีไม่ต้องอาศัย เงิ น ลงทุ น จาก TTA เพีย งอย่า งเดี ย ว
ณ เวลานี@ PMTA มีทุนชําระแล้ว ซึ งลงทุนโดย TTA ทั@งหมด เป็ นเงิน 931 ล้านบาท และปี ที
ผ่านมา บาคองโคมีกาํ ไรสุทธิประมาณ 250 ล้านบาท

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

PMTA จะไม่ได้ลงทุนเฉพาะในบาคองโค ในอนาคต อาจจะมีการไปลงทุนในธุรกิจทีเกียวข้อง
กับธุรกิจของบาคองโค แต่จะไม่มาซํ@าซ้อนกับ TTA

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ถ้าไม่นาํ บาคองโค (ผ่าน PMTA) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ
ยังอยูภ่ ายใต้ TTA นักลงทุนทัวไปก็จะไม่รู้จกั บาคองโค และถ้าบาคองโคไปค้าขายกับตลาด
ต่างประเทศก็อาจไม่มีคนรู้จกั แต่ถา้ นํามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนักลงทุน
จะได้รู้จกั แล้ว ยังสามารถนําเงินจากการระดมทุนมาขยายกิจการได้ ซึงอาจต่อยอดไปถึง
การลงทุนในธุรกิจอืนๆ ในเวียดนามได้อีก
การ unlock value ของบาคองโคนี@ ยังเพือผูถ้ ือหุน้ TTA ด้วยทีจะได้ประโยชน์จากการมีสิทธิได้
จองหุน้ PMTA ก่อน

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร
ผูถ้ ือหุน้

เพราะเหตุใดจึงนํา PMTA มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และเหตุใดจึงไม่จดทะเบียน
ทีประเทศเวีย ดนาม เพราะถ้า ขายหุ ้น ทีเวียดนามและได้ร าคาสู ง ผลก็จะสะท้อ นมาที TTA
ได้เหมือนกัน และเหตุใดจึงไม่ใช้ชือเดียวกันกับบาคองโคทีเวียดนาม เพราะนักลงทุนอาจไม่
ทราบว่า บาคองโค มีบริ ษทั แม่อยูท่ ีประเทศไทย และเป็ นชือ PMTA หากนักลงทุนทีเวียดนาม
อยากซื@อหุน้ บาคองโค ก็อาจจะไม่รู้วา่ ต้องซื@อ PMTA ทีประเทศไทย
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นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

การนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเนื องจากตลาดทุนไทยมี
เสถี ย รภาพกว่ า ตลาดเวี ย ดนาม อี ก ทั@ งประเทศไทยยั ง เป็ นประเทศที นั ก ลงทุ น ให้
ความเชื อมันมากกว่า นอกจากนี@ PMTA ถือหุ้นบาคองโคร้อยละ 100 การรับรู้ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายจากบาคองโคจะลงมาสู่ PMTA เกือบร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

อีก 2-3 ปี ข้างหน้าเมือประเทศไทยเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน (“ AEC”) นักลงทุนสามารถ
ทีจะทําการซื@อขายหุน้ จากประเทศใดก็ได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน

นายณรงค์ศกั ดิx เมฆมาสิน
ผูถ้ ือหุน้

บาคองโคอยู่ในเวียดนาม คนจะรู้ จกั ดี แต่ถา้ มาซื@ อขายหุ ้นทีประเทศไทย คนไทยไม่มีใครรู้จกั
การเติบโตของบาคองโคในเวียดนาม คนเวียดนามก็จะรู้จกั มากกว่าคนไทยเหมือนกัน ดังนั@น
การสร้างมูลค่าเพิมในประเทศเวียดนามของบาคองโคน่าจะดีกว่าทีจะทําในประเทศไทย

นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี ยวกั บ PMTA และบาคองโค มี อ ยู่ อ ย่ า งละเอี ย ดในเอกสารยื น
คําขอจดทะเบียนรับหลักทรัพย์ ดังนั@น นักลงทุนจะทราบว่า PMTA คือ บาคองโค

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ประเทศเวี ย ดนามมี ส กุ ล เงิ น ดอง ซึ งมี ค วามผัน ผวน ดั ง นั@ น การจดทะเบี ย น PMTA
ทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดีกว่า

นายนรา ศรี เพชร

ทีกล่าวว่า เงินลงทุนโดย TTA จํานวน 931 ล้านใน PMTA เป็ นสกุลเงินใด

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

เงินลงทุนโดย TTA จํานวน 931 ล้านใน PMTA เป็ นสกุลเงินบาท

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอืนใดอีก
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เกียวกับแผนการนํา PMTA เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสรุ ป ว่ า ทีประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น รั บทราบแผนการนํา PMTA เข้า จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที* 12

พิจารณาเรื*องอืน* ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอืนใดเสนอเพือพิจารณาอนุมตั ิ
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีมาร่ วมประชุม และให้ขอ้ คิดเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และกล่าวปิ ด
ประชุมเวลา 17.21 น.

-ตราประทับบริ ษัทฯ-

ลงชือ

-ลายเซ็น(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชือ
-ลายเซ็น(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ลงชือ
-ลายเซ็น(น.ส. มัณฑนี สุ รกาญจน์กุล)
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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ประธานทีประชุม

