THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107537002737

ร่ าง
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2558
วัน เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.46 น. ณ ห้องแอทธินีคริ สตัลฮออล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่ า
แอทธินี กรุ งเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม:
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จั ด การใหญ่ แ ละประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ หาร/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร

4. นายกฤช ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

5. นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

6. นายสันติ บางอ้อ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/ ประธานสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

7. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

9. นายอีฟ บาบิว

กรรมการ

กรรมการทีล่ าประชุม:
1. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : +66 (0) 2250-0569, 2254-8437 Fax: +66 (0) 655 5630 E-Mail Address : tta@thoresen.com Website: www.thoresen.com

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุม:
1. นายสมพร จิตเป็ นธม

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

2. นางสาวอุไร ปลื้มสําราญ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบริ หารความเสี่ ยงและการกํากับดูแล

3. นายชาตรี อัครจรัลญา

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานกลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม

4. นายเดวิด อึ้ง

รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลยุทธ์

5. นายซิ กมันต์ สตรอม

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

6. นายวินห์ จูเลียน เหงียน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินบริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จํากัด

7. นายคทารัฐ สุ ขแสวง

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)

8. นายสถาพร ตากดํารงค์กลุ

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน)

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ:
1. นายเทพชล โกศล

ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

2. ดร. ปริ มญดา ดวงรัตน์

ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

3. นางสาววริ ษฐา จิตรวุฒิโชติ

ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

4. นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอชเค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

5. นายณัฐธร กิจสําเร็ จ

ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอชเค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

6. นายพงศานติ์

ที่ปรึ กษาทางการเงินจากธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

คล่องวัฒนกิจ
7. นายสมหมาย เถลิงบุญสิ ริ

ที่ปรึ กษาทางการเงินจากธนาคาร ซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม:
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

สํานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
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กิจการเบือ้ งต้ น:
นายประเสริ ฐ บุ ญ สัม พันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม และมอบหมายให้ นางสาววริ ษ ฐา
จิตรวุฒิโชติ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ และผูด้ าํ เนิ นการประชุม
ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ
นางสาววริ ษฐา จิตรวุฒิโชติ (ผูด้ าํ เนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ
คณะผูบ้ ริ หาร ที่ ป รึ กษากฎหมาย และผูด้ าํ เนิ นการประชุ มได้แจ้งว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มด้วยตนเองจํานวน 899 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 328,667,764 หุ น้ และโดยการมอบฉันทะจํานวน 762 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ 256,513,254 หุ น้ รวมจํานวน
ผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 1,661 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้รวม 585,181,018 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 44.9733
ของจํา นวนหุ ้ น ที่ จ ํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษ ัท ฯ (หุ ้ น ที่ จ ํา หน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษัท ฯ มี จ ํา นวนทั้ง สิ้ น
1,301,174,740 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นเข้าสู่ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1/2558 และได้มอบหมายให้ นายเทพชล โกศล ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ นผูช้ ้ ี แจง
ขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ และการนับคะแนนเสี ยง
นายเทพชล โกศล ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น และการนับคะแนนเสี ยงใน
แต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.
ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยจะมีการนําเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระและจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามในวาระที่ เกี่ ยวข้องนั้น ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นกรุ ณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณาผู้
ถือหุน้ แนะนําตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
นอกจากนี้ เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกคนซึ่ งได้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้มีส่วนร่ วมในการประชุม บริ ษทั ฯ จึงได้
จัด ที่ นั่ง สํา รองไว้ร องรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ในห้อ งได้ โดยบริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี จ อ LCD ถ่ า ยทอด
บรรยากาศในการประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นที่อยูน่ อกห้อง สามารถติดตามการดําเนิ นการประชุมได้พร้อมกับผูถ้ ือหุ ้นในห้อง
ประชุม โดยผูถ้ ือหุ น้ ทั้งที่อยูใ่ นพื้นที่ดา้ นนอกสามารถซักถามและแสดงความเห็นได้โดยขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ นําผูถ้ ือหุน้ เข้ามาในห้องประชุมเพื่อซักถาม และแสดงความเห็น ณ จุดที่จดั ให้มีไมโครโฟน
2.
ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงเต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้
ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3.
คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระบริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่ องการเพิ่มทุน และวาระที่ 8 เรื่ องการ
เลือกตั้งกรรมการ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนํามานับคะแนน
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ผูถ้ ือหุ ้นที่อยู่พ้ืนที่ดา้ นนอกห้องประชุมก็สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ดว้ ยวิธีการเดียวกัน โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนํามานับคะแนน
สําหรับผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงจะถือ
ว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5.
สําหรับในวาระที่ 6 เรื่ องการเพิ่มทุน และวาระที่ 8 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้ผถู้ ือหุ ้นทุกคน
ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
นําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6.
ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่
ผูถ้ ือหุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนื อจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ย
ดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็น
ด้วยหรื อ ทําเครื่ องหมายไม่ ชัดเจน หรื อ ขี ดฆ่ าเครื่ องหมายใดโดยไม่ ลงลายมื อ ชื่ อ กํากับบริ เวณที่ ขี ดฆ่ า หรื อการไม่ ท าํ
เครื่ องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น
7.
ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยงเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมีการดําเนิ นการประชุมหรื อพิจารณา
วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
8.
บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะอยูร่ ่ วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็ จสิ้ นการประชุมครบถ้วน
ทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีเหตุจาํ เป็ นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระ
ใด ขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งออกจากห้องประชุมนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดา้ นหน้าห้องประชุม
เพื่อคืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป
บริ ษทั ฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจนับและ
รวมคะแนนเฉพาะการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ยงั อยูใ่ นที่ประชุม โดยมิได้บนั ทึกการออกจาก
ที่ประชุม
หลังจากที่ ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงผูถ้ ือหุ ้นแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้เชิ ญที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากัด มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนับคะแนน
เสี ยงในที่ประชุมและขอให้มีผถู้ ือหุ น้ 2 รายมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงด้วย ซึ่ งได้มีผถู้ ือหุ น้ 2 รายคือ นายธนา
วัฒนศักดิ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางชญาน์ทิพย์ โสตภิพิมลพร และนางสาวจุฬาพร รัตตะพงษ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายสุ เทพ
ทองประยูร
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
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วาระที่ 1

พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํ าปี ผู้ ถื อหุ้ นครั้ งที่ 1 /2557 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่อวั นที่ 30
มกราคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่ งผูด้ าํ เนิ นการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

587,693,992

1,900

29,190

5,250

587,730,332

99.9987%

0.0003%

-

0.0008%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอี กจํานวน 67 รายนับจํานวนหุ ้นได้รวม
2,549,314 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,728 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 587,730,332 หุน้

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯสํ าหรับปี บัญชี 2557 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารรายงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และขอให้คุณสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า
ภาพการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองเป็ นหลัก ซึ่ ง
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งมัน่ ก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่จะเป็ นธุรกิจในกลุ่ม
SET 50 ภายในปี พ.ศ. 2559 และมุ่งหวังจะเป็ นบริ ษทั ที่มีความน่าเชื่อถือในการลงทุนทุกด้าน และสร้างผลกําไรคืนกลับไป
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ในระยะสองปี ที่ผา่ นมา หรื อ พ.ศ. 2555-2556 แม้วา่ เป็ นช่วงเวลาที่บริ ษทั ฯ ประสบภาวะขาดทุน แต่อาจกล่าวได้วา่
เป็ นช่วงเวลาของการวางรากฐานเพื่อยกระดับผลการดําเนินงาน โดยการลงทุนกลับไปใหม่ในธุรกิจหลัก ซึ่ งในผลประกอบการ
ของปี พ.ศ. 2557 ได้พิสูจน์ถึงความพร้อมของบริ ษทั ฯ ที่จะเติบโตต่อไป ดังจะเห็นได้จากกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานปกติ
1,028 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2557 ซึ่ งดีที่สุดในรอบ 5 ปี ซึ่ งมาจากผลการดําเนินงานของหลายกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย
5

-บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หรื อ TSS ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ TTA เข้าถือหุ น้ ร้อยละ 100 โดยทําธุ รกิจ
หลัก คือ การส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง สามารถทํากําไรได้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 228
- บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) หรื อ เมอร์ เมด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ TTA เข้าถือหุ น้ ร้อยละ 57 และจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ สามารถทํากําไรได้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 165
- บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน) หรื อ UMS ยังคงประสบภาวะขาดทุน แต่อย่างไรก็ดี ตัวเลขขาดทุน
ลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการปี ที่ผา่ นมา เนื่ องการลดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งทําให้เชื่อมัน่ ได้ว่าเมื่อภาวะราคา
ถ่านหิ นของโลกปรับตัวสู งขึ้น UMS จะสามารถพลิกฟื้ นได้อีกครั้ง
-บริ ษทั บาคองโค จํากัด หรื อ บาคองโค ซึ่ งทําธุ รกิจหลักด้านปุ๋ ย มีฐานการผลิตและการตลาดในประเทศเวียดนาม
และได้ขยายการส่ งสิ นค้าไปจําหน่ายยังต่างประเทศ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ งและได้สร้างสถิติใหม่ของการเจริ ญเติบโตสู ง
กว่าปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 36
ภาพรวมการลงทุนในปี พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา ประกอบด้วย
- การลงทุนของ TSS เพื่อซื้ อเรื อมือสอง ขนาด Supramax จํานวน 6 ลํา ใช้เงินลงทุนประมาณ 4,284 ล้านบาท
- การลงทุนของเมอร์ เมด เพื่อสั่งต่อเรื อขุดเจาะท้องแบน (Tender rig) จํานวน 2 ลํา คือ MTR 3 และ MTR 4 โดยนํามา
ทดแทน MTR 1 และ MTR 2 ซึ่ งมีอายุใช้งานเกินกว่า 30 ปี ซึ่ งใช้เงินลงทุนประมาณ 2,108 ล้านบาท
- การลงทุนของบาคองโค เพื่อขยายสายการผลิต และรองรับการส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศแถบอเมริ กาใต้ รวมถึงการ
ส่ งออกไปยังประเทศอื่นๆ ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 125 ล้านบาท
- การลงทุนของ TTA ในกลุ่มธุรกิจเครื่ องดื่ม ซึ่ งเป็ นธุรกิจกลุ่มใหม่ของ TTA โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 611 ล้าน
บาท เพื่อซื้ อหุน้ จํานวนร้อยละ 9 ในบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัสตรี กรุ๊ ป จํากัด (บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส)
บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ประกอบธุ รกิจผลิตนํ้าผลไม้และผักกระป๋ องโดย มีฐานการผลิตในประเทศจีน ซึ่ งขนาด
การลงทุนของ TTA ครั้งนี้ เท่ากับการลงทุนซื้ อเรื อขนาด Supramax 1 ลํา ซึ่ งเป็ นความเสี่ ยงที่ไม่สูง เมื่อเทียบกับการเปิ ดโอกาส
ทางการตลาดในประเทศจี น ซึ่ งมี ประชากรอยู่กว่า 1,000 ล้านคน โอกาสทางด้านผลิตภัณฑ์ ที่ สามารถนํามาพัฒนาต่อให้
เหมาะสมกับตลาดในประเทศจี นและแถบภูมิภาคเอเซี ย รวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ ายผ่านทาง คาร์ ฟูร์ เทสโก้ วอล์ลมาร์ ท
ฯลฯ ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นที่รู้จกั กันอย่างดีทวั่ โลก และมีมากกว่า 250 แห่งในประเทศจีน ถือว่าธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะเติบโตและทํา
กําไรได้
ผลกระทบของราคานํ้ามันตกตํ่าต่อธุรกิจต่างๆ ของบริ ษทั ฯ
- ธุ รกิจของ TSS ได้รับผลกระทบในวงแคบ เนื่ องจากการให้บริ การเรื อเช่า ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่านํ้ามันที่ใช้ใน
การขนส่ ง ดังนั้นความเสี่ ยงของราคานํ้ามันที่ข้ ึนหรื อลง ลูกค้าจึงเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงนั้น
- ธุรกิจของเมอร์ เมด ซึ่ งเป็ นการให้บริ การใต้ทะเล ได้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามันในวงแคบ เนื่องจาก
เมอร์ เมดมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า ซึ่ งเป็ นผลให้ยงั ต้องมี การใช้บริ การซ่ อมบํารุ งอย่างต่อเนื่ อง แม้ว่าราคานํ้ามันจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
- ธุ รกิจของ UMS มีการปรับลดต้นทุนในระดับที่ต่าํ สุ ดแล้ว ซึ่ งต้องรอให้ราคาถ่านหิ นในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมา
UMS จึงจะสามารถพลิกฟื้ นกิจการให้กลับมาทํากําไรได้ดงั เดิม
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ คือการก้าวจากกลุ่ม SET 100 ไปสู่ SET 50 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากนี้ โดยองค์ประกอบ
ของการก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้น้ นั มี 2 ลักษณะ คือ การเติบโตด้วยทรัพยากรในองค์กร (Organic Growth) ซึ่ งหมายถึง การ
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ลงทุนต่อธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ หรื อธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อสร้างให้เกิดผลกําไรมากขึ้นและปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
และ การเติบโตด้วยทรัพยากรภายนอกองค์กร (Inorganic Growth) หรื อการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่ งหมายถึงการซื้ อกิจการ
ใหม่ หรื อการทํา M&A เช่น การลงทุนในบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ที่ผา่ นมา ซึ่ งการลงทุนใหม่เพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด
นี้ ใช้หลัก 4G ในการพิจารณา กล่าวคือ ต้องเป็ นบริ ษทั ที่ดี (Good Company) มีโอกาสเติบโตในอนาคต (Good Future) อยูใ่ น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดี (Good Industry) และ ราคาที่จะเข้าไปถือครองต้องเป็ นราคาที่ดี (Good Price)
หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวรายงานภาพรวมของ
บริ ษทั ฯ แล้ว นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานผลการดําเนิ นงาน
และแนวโน้มธุรกิจดังนี้
ภาพรวมผลประกอบการสําหรับรอบปี บัญชี 2557 บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานที่ดีที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา โดยจะ
เห็นได้จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 16 จาก 18,463 ล้านบาทเป็ น 21,431 ล้านบาท รวมถึงกําไร EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 76 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการลดค่าใช้จ่าย และการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับรอบบัญชีปี 2556
ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนอยูป่ ระมาณ 5,119 ล้านบาท แต่สาํ หรับรอบบัญชี 2557 นี้ บริ ษทั สามารถทํากําไร
เพิ่มขึ้ นจากเดิ มได้ถึง 1,015 ล้านบาท และเมื่ อพิจารณาในส่ วนกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานปกติ ซึ่ งจากเดิ มที่ ขาดทุนอยู่
ประมาณ 253 ล้านบาทในรอบปี บัญชี 2556 ซึ่ งบริ ษทั ฯสามารถพลิกทํากําไรได้มากกว่าปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 507 หรื อ 1,028 ล้าน
บาท
โครงสร้ างรายได้และการลงทุ น ยึดหลักความต่ อเนื่ องกับธุ รกิ จที่ ดาํ เนิ นการในปั จจุ บนั และความเกี่ ยวเนื่ องกับ
แผนงานที่จะทําต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางที่ได้นาํ เสนอผูถ้ ือหุ น้ ในรอบปี ที่ผา่ นมา โดยจะเห็นได้จากรายได้ของธุรกิจมา
จากการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจทัว่ โลกของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 21
ธุ รกิ จขนส่ งร้ อยละ 32 และ ธุ รกิ จพลังงานร้อยละ 47 โดยถือเป็ นโครงสร้างที่มีความหลากหลายและมีความสมดุลใน
ขณะเดียวกัน
ธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง (ดําเนินงานโดย บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี)
ในปี ที่ผา่ นมาถือได้วา่ มีความโดดเด่นในด้านการลดต้นทุนการดําเนินงาน โดยมีสดั ส่ วนของค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อ
(Owner Expense) อยูท่ ี่ประมาณ 3,921 เหรี ยญสหรัฐต่อวัน ถือว่าตํ่ากว่าตลาดซึ่ งอยูท่ ี่ 5,082 เหรี ยญสหรัฐต่อวัน ซึ่ งส่ งผลให้
จุดคุม้ ทุนของผลกําไร (Total Costs) ของ TSS อยูท่ ี่ 8,077 เหรี ยญสหรัฐต่อวัน จากตัวเลขดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า หากดัชนี
ธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อมีแนวโน้มที่จะตกตํ่าลง บริ ษทั ฯ ยังสามารถที่จะทํากําไรต่อไปได้ นอกจากนี้การเจริ ญเติบโตของ
TSS ในปี ที่ผา่ นมา เห็นได้จาก การเปิ ดสาขาใหม่ที่เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟฟริ กาใต้ และมีแผนที่จะขยายไปในอีกหลาย
ประเทศแถบมหาสมุทรแอตแลนติก
ธุรกิจพลังงาน (ดําเนินงานโดย บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ผลประกอบการของเมอร์ เมดดีที่สุดเท่าที่เคยผ่านมา โดยสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้น 3 เท่า เป็ นเวลา 4 ปี ติดต่อกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กําไรสุ ทธิ ในส่วนที่เป็ นของ TTA ซึ่ งเพิ่มขึ้นจาก 314 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 832 ล้านบาทในปี 2557 จึงทํา
ให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตยิง่ ขึ้นในปี ต่อๆไป
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ธุรกิจปุ๋ ยและให้เช่าพื้นที่เก็บสิ นค้า (ดําเนินการโดย บริ ษทั บาคองโค จํากัด)
ผลประกอบการของบาคองโคเติบโตขึ้นทุกปี โดยในรอบปี บัญชี 2557 บาคองโคมีกาํ ไรเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 36
ซึ่ งสู งขึ้นอย่างเป็ นประวัติการณ์ โดยกําไรมาจากการขายปุ๋ ยและการให้เช่าพื้นที่เก็บสิ นค้า ซึ่ งในปี 2557 พื้นที่คลังสิ นค้ามียอด
จองเต็มพื้นที่เก็บสิ นค้าทั้งหมดและบาคองโคยังขยายการส่ งออกปุ๋ ยไปยังต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงอันเนื่องมาก
จากความผันผวนของค่าเงินเหรี ยญสหรัฐอีกทางหนึ่งด้วย
ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิ น (ดําเนินการโดยบริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์ วสิ เซส จํากัด (มหาชน)
ในปี ที่ผา่ นมา UMS มีการจัดการสิ นค้าคงคลังเพื่อเปลี่ยนเป็ นเงินสด และนําไปลดภาระหนี้ของ UMS ซึ่ งทําให้แม้วา่
ผลประกอบการขาดทุน แต่ถือเป็ นการขาดทุนที่ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยหนี้ที่มีต่อสถาบันการเงินสุ ทธิ ลดลงจาก 1,250 ล้าน
บาทในปี 2556 เหลือเพียง 537 ล้านบาทเมื่อสิ้ นรอบบัญชีปี 2557 จนอาจกล่าวได้วา่ UMS ได้มีการปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้
ธุรกิจมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น และพร้อมจะเติบโตต่อไป
สรุ ปผลประกอบการ
ในรอบบัญชี 2557 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิเท่ากับ 1,015 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีผลขาดทุนจํานวน
5,119 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินงานปกติปี 2557 (ไม่รวมรายการปรับปรุ งทางบัญชี) เท่ากับ 1,028 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 507 เมื่อเทียบกับผลขาดทุน 253 ล้านบาทในปี 2556 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีส่วนของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่ งมา
จากการใช้เงินเพิม่ ทุนเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์สาํ หรับกลุ่มกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การซื้ อเรื อเพิม่ ขึ้นระหว่างปี ดังจะเห็นได้จาก
ตัวเลขสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็ น 49,331 ล้านบาท จากเดิม 43,298 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งนี้การเติบโตของธุรกิจยังเห็นได้จาก
กําไรสะสมของบริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นจาก 11,392 ล้านบาท เป็ น 12,408 ล้านบาทในปี 2557 รวมถึงอัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ เช่น
อัตราหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อ อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน ซึ่ งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริ ษทั ฯ ที่จะ
เติบโตต่อไปในอนาคต
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและผลประกอบการแล้ว ประธานได้แจ้ง
ให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจากการรายงานผลการดําเนิ นงานในวาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล ประกอบและเกี่ ย วเนื่ อ งกับ วาระที่ 3
ด้ว ย ประธานฯ จึ ง จะเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ ้นซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และลงมติต่อไปด้วยเลย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

ทําไมมูลค่าตลาด (market value) หรื อราคาหุน้ จึงลดลง ทั้งที่ธุรกิจของ TTA ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ดัชนีขนส่ งทางทะเล (Baltic Dry Index) เพียงอย่างเดียว และมีลกั ษณะของการเป็ นบริ ษทั
Holding คือ มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่หลากหลายนอกเหนือไปจากธุรกิจที่
สัมพันธ์กบั ดัชนี BDI อีกทั้งยังประสบความสําเร็ จ ธุรกิจมีการขยายตัว ทํากําไรได้มากขึ้น
และมีผถู้ ือหุ น้ เพิ่มมากขึ้น
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การประเมินมูลค่าราคาหุ ้นของบริ ษทั ฯ นักลงทุนและกองทุนต่างๆ จะวิเคราะห์ จากสิ่ งที่
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ บริ ษทั ได้เข้าถืออยู่ ซึ่ งธุรกิจขนส่ ง หรื อ TSS ยังคงอิงอยูก่ บั ดัชนี BDI แต่ธุรกิจหลักอีกส่ วน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หนึ่ งของ TTA คือธุ รกิจพลังงาน ดังนั้นการวิเคราะห์ธุรกิจ TTA จึ งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกับการประเมินภาพของธุรกิจพลังงานโดยรวม หากธุรกิจพลังงานอยูใ่ นทิศทางลง การ
ประเมินธุรกิจ TTA ก็จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อาจกล่าวได้วา่ ราคาหุ น้ TTA อาจไม่ได้
สะท้อนภาพตัวเลขทางธุรกิจของ TTA ทั้งหมด
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริ มว่า การลงทุนของ TTA มีหลายส่ วนไม่ได้อิงกับธุรกิจขนส่ งแต่เพียงอย่างเดียว แต่
มีท้ งั ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นการที่ราคาหุ น้ ลดลง ส่ วนหนึ่ งจึงเป็ น
ผลมาจากมุมมองของผูถ้ ือหุน้ ที่มีต่อธุรกิจบริ ษทั ฯ

นายสมบูรณ์ เอื้อมอารี วงศ์
ผูถ้ ือหุน้

มีคาํ ถามดังนี้
1. ตามที่ทางผูบ้ ริ หารได้มีการนําเสนอผลกระทบของราคานํ้ามันต่อธุ รกิจของบริ ษทั ว่า มี
ผลกระทบในวงแคบ ดังนั้นจึ งอยากจะขอทราบภาพกว้างๆ หากราคานํ้ามันมีการดีดกลับ
ขึ้นมาอย่างรวดเร็ วภายในระยะเวลาสั้น จะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริ ษทั ต่างๆ
2. ตามที่ ทางผูบ้ ริ ห ารได้มี การนําเสนอว่า บาคองโคมี กาํ ไรเพิ่มขึ้ น แต่เมื่ อ พิจารณาแล้ว
รายได้ของบาคองโคลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา จึ งอยากทราบสาเหตุที่รายได้ลดลง แต่
กําไรกลับเพิ่มขึ้น
3. จากการที่ทางบริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั ไซโน แกรด์เนส เป็ นจํานวน 611 ล้านบาทนั้น จึง
อยากทราบภาพรวมของธุ รกิจ ขนาดตลาด ลําดับของธุ รกิจเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงตัวเลขทางบัญชี เช่น สิ นทรัพย์ รายได้ กําไร รวมถึงช่องทางจัดจําหน่าย ที่
นํา เสนอว่า ปั จ จุ บ ัน 250 ช่ อ งทาง ถ้า หากเที ย บกับ คู่ แ ข่ ง รายอื่ น แล้ว เป็ นธุ ร กิ จ นี้ จัด ว่า มี
ช่องทางการจัดจําหน่ายมากหรื อน้อยเพียงใด รวมไปถึงความนิยมของประชาชนในตัวสิ นค้า
4. การผลิตนํ้ามันของกลุ่มประเทศผูค้ า้ นํ้ามัน เช่น ซาอุดิอาระเบีย ยังไม่ลดลง แต่อย่างไรก็ดี
ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงลดปริ มาณการผลิต จึงอยากทราบผลกระทบต่อเมอร์ เมดเนื่ องจาก
รายได้หลักของเมอร์ เมดปั จจุ บนั มาจากเรื อขุดเจาะนํ้ามันจํานวน 3 แห่ ง และการบริ หาร
จัดการเรื อขุดเจาะดังกล่าวเป็ นไปในลักษณะใด
5. UMS มีกรณี พิพาทตั้งแต่ปีที่ผา่ นมา จึงอยากทราบความคืบหน้าของกรณี พิพาทดังกล่าว
และแนวโน้มของการดําเนิ นธุ รกิจ ในภาวะราคาถ่านหิ นตกตํ่า รวมถึงความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่ง และความสามารถในการทํากําไรของ UMS

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

หากราคานํ้ามันปรับตัวขึ้น แม้วา่ จะไม่อาจกลับไปถึงราคาเดิมก็ตาม น่าจะส่ งผลดีต่อธุ รกิจ
กล่าวคือความวิตกกังวลต่อการขุดเจาะสํารวจที่ลดลง หรื อการชะลอการลงทุนของบริ ษทั
นํ้ามันก็จะหมดไป ในขณะเดี ยวกันความวิตกกังวลในธุ ร กิ จของเมอร์ เมด ซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ
พลังงานและธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ก็จะลดลงเช่นเดียวกัน
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หากเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์เมื่อ พ.ศ. 2551 ซึ่ งราคานํ้ามันอยูท่ ี่ระดับ 40 เหรี ยญสหรัฐซึ่ ง
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบนั แม้วา่ สถานการณ์ปัจจุบนั ราคานํ้ามันอาจอยูใ่ นแนวที่ต่าํ สุ ด
แล้ว แต่ โ อกาสที่ ร าคาจะกลับ ไปที่ จุ ด เดิ ม เช่ น เดี ย วกับ ปี พ.ศ. 2551 เป็ นสิ่ ง ที่ ย ากกว่า
เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดตํ่าของราคานํ้ามันต่างกัน โดยในอดีต ราคานํ้ามันตกตํ่าเป็ น
ผลจากปั ญหาสถาบันการเงินซึ่ งกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทําให้ความต้องการนํ้ามันลดตํ่าลง
ส่ งผลให้ราคานํ้ามันลดตํ่าลงอย่างรวดเร็ ว แต่สถานการณ์ปัจจุบนั เป็ นผลจากการที่มีแหล่ง
ผลิตนํ้ามันเพิ่มมากขึ้นนอกกลุ่ม OPEC ทั้งในสหรัฐอเมริ กา หรื อประเทศอื่นๆ อีกทั้งกลุ่ม
OPEC โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย ไม่ยอมลดกําลังการผลิต ทําให้เกิดภาวะที่น้ าํ มันมี
มากกว่าความต้องการใช้ (Oversupply)
กล่าวโดยสรุ ปคื อสําหรั บคําถามข้อแรกได้ว่า หากราคานํ้ามันมี การปรั บตัวกลับมา ย่อม
ส่ งผลดีต่อบริ ษทั ฯ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
สําหรับคําถามข้อ 4 ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของราคานํ้ามัน ซึ่ งปั จจุบนั เมอร์ เมด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ มีสัญญาระยะยาว 3 – 5 ปี กับลูกค้าอยู่ ดังนั้นหากเป็ นกรณี ที่เลวร้ายที่สุดคือ ลูกค้าบอกเลิก
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สั ญ ญา เนื่ อ งจากจะลดกํา ลัง การผลิ ต ปั จ จัย ที่ ลู ก ค้า นํา มาพิ จ ารณาเพื่ อ บอกเลิ ก สั ญ ญา
สามารถ แบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 ส่ ว น คื อ ปั จ จั ย ต้น ทุ น ทางภู มิ ศ าสตร์ เช่ น การขุ ด เจาะที่
ซาอุดิอาระเบียมีตน้ ทุนที่ต่าํ สุ ด เมื่อเทียบกับการขุดเจาะรัสเซี ยจะมีตน้ ทุนที่สูงที่สุด หรื อ
ปัจจัยเรื่ องค่าใช้จ่าย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประเภทเรื อขุดเจาะหรื อวิธีการขุด ซึ่ งมีอตั ราค่าเช่าที่ต่างกัน
โดยเเรื อขุดเจาะที่มีตน้ ทุนสู ง มีโอกาสถูกยกเลิกสัญญาได้ง่ายกว่า ในขณะที่เรื อขุดเจาะของ
เมอร์ เมด มี shallow water cost ต่อวันตํ่าสุ ดเมื่อเทียบกับ drill ship, submersible, rig โดยมี
ต้นทุนตํ่าเป็ นอันดับ 1 หรื อ 2 ดังนั้นโอกาสที่ถูกบอกเลิกสัญญาจึ งยากกว่าเรื อขุดเจาะที่ มี
ค่าใช้จ่ายสู ง
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

สําหรับคําถามในข้อ 3 บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่ ประเทศจี น โดย
ประกอบธุรกิจส่ งออกผักกระป๋ องไปยังทวีปยุโรป ปั จจุบนั รายได้ของบริ ษทั โดยประมาณอยู่
ที่ 10,000 ล้านบาท และปี ที่ผา่ นมามีกาํ ไร 2,000 ล้านบาท โดยนับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2552 เป็ น
ต้นมา บริ ษทั ได้เริ่ มผลิตและขายนํ้าผลไม้โลควอท หรื อ ปี่ แป๊ ( 枇杷果) ชนิดพร้อมดื่ม และ
ในปั จจุบนั ได้เริ่ มมีการเปิ ดตลาดใหม่ในประเทศจีน นอกเหนือจากตลาดนํ้าผลไม้ เครื่ องดื่ม
สมุนไพร ที่มีในปั จจุบนั โดยตลาดเครื่ องดื่มใหม่น้ ี เรี ยกว่า functional drink (เครื่ องดื่มที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย) ซึ่ งในตลาดใหม่น้ ี ได้รวมตลาดย่อยของเครื่ องดื่มนํ้าผลไม้โลควอท
ด้วย โดยบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนสได้ถือส่ วนแบ่งตลาดนํ้าผลไม้โลควอทอยูก่ ว่าร้อยละ 80
และมีช่องทางการจัดจําหน่ายครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือตลอดจนภาคใต้ของประเทศจีนกว่า
250 ช่องทาง ตัวอย่างเช่น เมืองเซิ่ นเจิ้น จัดจําหน่ายผ่านทาง เทสโก้ คาร์ ฟรู ์ และ เซเว่นอีเลฟ
เว่น นอกจากนี้ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ยังได้เริ่ มส่ งออกไปยังต่างประเทศ
เป็ นครั้ งแรก คื อ ฮ่องกง แต่อย่างไรก็ดีปัจ จุ บ ันบริ ษ ทั ไซโน แกรนด์เนส ยังคงมุ่ งทํา
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การตลาดในประเทศจี นเป็ นหลัก และสามารถสร้ า งกํา ไรเฉพาะจากส่ ว นของนํ้าผลไม้
โลควอทได้ราว 1,500 ล้านบาทในปี ที่ผา่ นมา
ดังที่ได้กล่าวมา บริ ษทั ฯ จึงมองเห็นจุดแข็งของบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ไม่วา่ จะเป็ นการมี
ช่องทางจําหน่ายสิ นค้าทัว่ ประเทศ ซึ่ งถ้าหากบริ ษทั ฯ จะทําการส่ งออกสิ นค้าไปยังประเทศ
จีน ก็มีช่องทางจําหน่ายสิ นค้า รวมถึงโอกาสในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไซโน แก
รนด์เนสให้มีความสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจนี้ ซึ่ งในปี
ต่อไป บริ ษทั ฯ จะมี โอกาสร่ วมมื อกับบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ในการพัฒนาสิ นค้า และ
สนับสนุนการส่ งออก
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริ มว่า บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส เป็ นบริ ษทั ที่มีโอกาสเติบโตสู งมาก และเมื่อพิจารณา
จากวิสั ย ทัศ น์ ข อง TTA
ที่ มุ่ ง จะเป็ นบริ ษ ัท ลงทุ น ชั้น นํา ของเอเซี ย ที่ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงเสมอ แม้วา่ จะไม่ได้เป็ นกลุ่มธุ รกิจหลักของบริ ษทั แต่การลงทุนในบริ ษทั ไซ
โน แกรนด์เนส เป็ นการลงทุนที่ต่าํ และมีผลตอบแทนที่ดี จึงมีส่วนเสริ มการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน

สําหรับคําถามข้อ 2 เรื่ องบาคองโค แม้ว่าจะมีปริ มาณการขายเพิ่มขึ้น จาก 196,000 ตัน เป็ น
202,000 ตัน แต่เนื่ องจากราคาขายต่อหน่วยในตลาดโลกลดลงจึงทําให้รายได้ของบาคองโค
ลดลง อย่างไรก็ดีการที่ธุรกิจมีกาํ ไรเพิ่มขึ้น ก็เนื่องมาจากความสามารถในการบริ หารต้นทุนให้
ตํ่าลง ทําให้ส่วนต่างของราคาขายและต้นทุนสูงกว่าที่ผา่ นมา กําไรจึงเพิ่มขึ้น
สําหรับประเด็นของ UMS ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในกรณี ที่มีคาํ สั่งให้ยตุ ิการดําเนินงานของแหล่ง
โรงงานผลิ ตที่ สวนส้ ม จังหวัดสมุ ทรสาคร นั้น นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ได้รั บอนุ ญาตให้
ดําเนิ นการแล้ว และได้เริ่ มผลิตเพื่อจําหน่ายจํานวนหนึ่ ง อย่างไรก็ดีในส่ วนของท่าเรื อเพื่อนํา
ถ่ านหิ นขึ้ นมาผลิ ตยังไม่ สามารถทําได้ แม้ว่าเทคโนโลยีการผลิ ตจะมี ความปลอดภัยต่ อ
สิ่ งแวดล้อมเนื่ องจากเป็ นระบบปิ ด แต่อย่างไรก็ดีการขนถ่ายถ่านหิ นจากท่าเรื อยังมีปัญหาอยู่
ซึ่ งหากจะดํา เนิ น การต่ อ อาจจะต้องมี การปรั บ ปรุ ง ท่ าเรื อ ต่ อ ไป ทั้ง นี้ ในระหว่า งนี้ อาจ
ดําเนิ นการเพื่อขอใบอนุญาตให้สามารถขนถ่ายสิ นค้าประเภทอื่นได้ เพื่อสามารถหารายได้ให้
กิจการอีกทางหนึ่ง

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริ มว่า ปั จจุบนั UMS ยังอยูใ่ นขั้นตอนของการหาผูร้ ่ วมลงทุนใหม่เพื่อจะพลิกฟื้ น
กิจการ และหาแนวทางร่ วมกันระหว่าง UMS และ TTA เพื่อให้ภาพรวมของธุรกิจออกมาดี
ที่สุด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ผูถ้ ือหุน้
(แจ้งชื่อไม่ชดั เจน)

มูลค่าทางบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2557 คือ 24.43 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งน้อยกว่าตัวเลข
ในสไลด์ที่ปรากฎบนหน้าจอ จึงขอคําชี้แจง
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นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน

ตัวเลขที่แสดงในงบการเงินยังไม่ได้หัก Minority interest ไว้ ทําให้มีขอ้ แตกต่างกับตัวเลขที่
แสดงในสไลด์ อย่างไรก็ดีขอตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

มีคาํ ถามดังนี้
1. จากรายงานประจําปี บริ ษทั ฯ ซื้อเรื อจํานวน 6 ลํา ซึ่ งมีอายุประมาณ 8 - 9 ปี โดยใช้เงินลงทุน
22 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งแตกต่างจากที่แจ้งไว้ในการเพิ่มทุนคราวที่ผา่ นมาว่า จะมีการซื้ อเรื อมือ
สอง โดยใช้เงินลงทุนราว 15-16 ล้านเหรี ยญสหรัฐ และเรื อที่จะซื้ อมีอายุราว 5 - 6 ปี ซึ่ งการซื้ อ
มาในราคาที่แพงเช่นนั้นน่าจะมีผลทําให้ค่าเสื่ อมสูงขึ้น ต้นทุนเรื อต่อวันสูงขึ้น เพราะเหตุใดจึง
ตัดสิ นใจซื้ อ ทั้งที่ต่างจากข้อมูลที่ให้ไว้ในสมัยก่อน และเมื่อเทียบราคาเรื อในปัจจุบนั กับราคา
ที่บริ ษทั ฯ ซื้อมาต่างกันเพียงใด เพราะถ้าราคาไม่ห่างกันเยอะ ก็แสดงว่าไม่ได้ซ้ื อมาในราคาที่
ถูก
2. ผลกระทบจากราคานํ้ามันต่อธุรกิจเมอร์เมดยังอธิ บายไม่ชดั เจน เพราะถึงแม้จะมีสัญญาระยะ
ยาว แต่เรื อขุดเจาะ หรื อ rig ที่เมอร์ เมดที่ได้ลงทุนไปใหม่น้ ี จะสามารถคิดราคาเท่ากับปั จจุบนั นี้
หรื อไม่ และกําไรในปี ต่อๆไปของเมอร์เมดจะเป็ นอย่างไร และภาพรวมของตลาดต่อไปอย่างไร
3. ช่วง 2 - 3 ปี ก่อนมีการบันทึก การด้อยค่า (impairment) ของเรื อ ซึ่ งทําให้ค่าเสื่ อมตํ่าลง ดังนั้น
ถ้าหากบริ ษทั ไม่บนั ทึกการด้อยค่าดังกล่าว ผลทางบัญชีจะเป็ นอย่างไร

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ในเรื่ องของราคานํ้ามันซึ่ งได้อธิ บายไปแล้ว ว่าบริ ษทั ฯ มีสัญญาระยะยาว และคู่สัญญาของ
บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติ รายใหญ่ มี กาํ ลังการผลิ ตสู ง และต้นทุ นตํ่า เช่ น Saudi
Aramco ซึ่ งไม่ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามันอย่างแน่นอน เพราะมีแหล่งนํ้ามันสํารอง มี
กําลังการผลิตที่จดั ว่าเกือบสูงที่สุดในโลก มีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ ดังนั้นหากมีการปิ ดแหล่งขุด
เจาะ บริ เวณที่ได้รับผลกระทบ คือ แหล่งขุดเจาะในพื้นที่ที่มีตน้ ทุนสู ง หรื อ แหล่ง Shale Gas
ในสหรัฐอเมริ กาที่เป็ นการขุดเจาะบนพื้นดิน ซึ่ งไม่ใช้พ้ืนที่ที่บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจอยู่ ดังนั้น
ราคานํ้ามันจึงไม่มีผลกระทบกับธุรกิจมากนัก สําหรับการลงทุนใหม่ในปี ต่อๆไปนั้น บริ ษทั
จะมุ่งเน้นการลงทุนในแถบเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้น้ ี หรื อตะวันออกกลาง ซึ่ งเป็ นพื้นที่หลัก
ของกิจการ

กล่าวเสริ มว่า เดิมแผนการซื้ อเรื อของบริ ษทั ฯ คือ การทยอยซื้ อเรื อจากเดิมที่มีอยู่ 19 ลํา จน
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ ครบ 30 ลํา ซึ่ งราคาของเรื อ ขณะที่ ซ้ื อ ในรอบปี ที่ ผ่า นมา เป็ นราคาที่ ป รั บ ตัว สู ง ขึ้ น กว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ช่ วงเวลาที่ ได้มี การเพิ่ ม ทุ น โดยราคาเรื อ ณ ปั จ จุ บ ัน อาจจะตํ่ากว่า ราคาซื้ อ เล็ก น้อ ย แต่
อย่างไรก็ดีบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ทาํ การซื้ อเพิ่มตามแผนที่เคยแจ้งไว้ ยังคงซื้ อเพียงแค่ 6 ลํา และ
รอพิจารณาสถานการณ์ตลาดไปตามความเหมาะสม
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เหตุผลของการซื้ อเรื อมือสอง คือ เพื่อให้สามารถเริ่ มดําเนิ นการได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งรอให้
เรื อสร้ างเสร็ จ ซึ่ งใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยไม่สามารถทํากําไรใดๆได้ นอกจากนี้ การเพิ่ม
จํานวนกองเรื อให้มากขึ้น ทําให้ตน้ ทุนคงที่น้ นั กระจายออกไป ต้นทุนในการแข่งขันของ
บริ ษทั ฯ ก็จะโดดเด่นกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ดีการลงทุนในเรื อ หรื อ rigs
จัดเป็ นการลงทุนที่สูง ซึ่ งผลตอบแทนยังอิงอยูก่ บั ราคาตลาดโลก ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงกระจาย
ความเสี่ ย งไปยัง สิ นค้า บริ โ ภคมากขึ้ น โดยใช้เ งิ น ลงทุ น ส่ วนหนึ่ ง ลงทุ น ในบริ ษ ทั ไซโน
แกรนด์เนส ซึ่ งเทียบเท่ากับมูลค่าเรื อ 1 ลํา ซึ่ งคาดหมายได้วา่ จะได้รับผลตอบแทนที่คุม้ ค่า
นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์
ผูถ้ ือหุน้

การเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จะมีเมื่อไหร่ รายละเอียดอย่างไร และจะนําไปซื้ อหุ ้นบางจากจริ ง
หรื อไม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

การเข้าซื้ อกิจการของบางจาก ยังไม่สามารถให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุ ้นได้ในขณะนี้ เนื่ องจากเป็ น
ข้อตกลงระหว่างกันในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
สําหรับ แผนการใช้เงินเพื่มทุนและรายละเอียดต่างๆ จะมีการนําเสนอในวาระการเพิ่มทุน
ขอให้รอฟังในวาระการเพิ่มทุน

นายธี ธชั วณิ ชเสถียร
ผูถ้ ือหุน้

1. แผนการเข้า SET 50 มีวสิ ัยทัศน์อย่างไร มีตวั ชี้วดั ใดบ้าง มองภาพว่าขนาดตลาด รายได้จะ
มีแนวโน้มเป็ นอย่างไร นอกจากนี้ D/E ในปั จจุบนั ยังอยูท่ ี่ประมาณ 1 ซึ่ งการเติบโตต่อไป
ต้องใช้เงินทุนมาก มีแนวโน้มจะเพิ่มทุน กูย้ มื หรื อไม่ และจะส่ งผลต่อ D/E อย่างไร
2. สัดส่ วนของรายได้จากธุ รกิจเดิ นเรื อเป็ นอย่างไร และถ้าหากมี ธุรกิ จอื่นเข้ามาร่ วมด้วย
ธุรกิจหลักจะมีโครงสร้างรายได้อย่างไร มีมุมมองในธุรกิจอื่นอย่างไร

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ธุ รกิ จเดิ นเรื อเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ เช่ นเดี ยวกับธุ รกิ จของการรั บจ้างขุดเจาะนํ้ามัน
ซ่ อมแซมบํารุ งรั กษาอุปกรณ์ขุดเจาะในทะเล ท่อใต้ทะเล ให้บริ การนักประดานํ้า รวมถึง
ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ งโลจิสติกส์

การลงทุ น หลัก ไม่ ไ ด้จ าํ กัด แค่ ก ารเดิ น เรื อ ยังรวมไปถึ ง พลัง งาน ถ่ านหิ น ปุ๋ ย ซึ่ ง การจะ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ เจริ ญเติบโตต่อไปได้น้ นั ต้องสร้างธุ รกิจหลักปั จจุบนั ให้แข็งแรง และมุ่งมองหาธุ รกิจที่ มี
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โอกาสเป็ นดาวเด่นเพิ่มขึ้น ที่ผา่ นมาจะเห็นได้จากการลงทุนในธุรกิจปุ๋ ย บาคองโค ซึ่ งลงทุน
เพียงประมาณ 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐ แต่ปัจจุ บนั สามารถสร้ างรายได้กว่า 100 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ ซึ่ งคืนทุนในเวลาไม่กี่ปี และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายในไตรมาสที่ 2
ของปี นี้ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมองหาบริ ษทั ที่มีโอกาสเป็ นดาวเด่นต่อไป
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นอกจากนี้ที่ได้กล่าวถึง Organic Growth ไปแล้วนั้น ช่วงเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ลงทุนในธุรกิจหลักทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นการขยายกองเรื อ การสร้าง rigs ใหม่
การที่ ตวั เลขอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (D/E) ของบริ ษทั อยูใ่ นระดับที่ ต่าํ เป็ นการดําเนิ น
นโยบายแบบ conservative เพื่อไม่ให้มีส่วนของหนี้ สินสู งเกินไป (over-leverage) เพราะ
ธุรกิจด้านพลังงาน การขนส่ งทางเรื อ ต้องคํานึ งความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยเฉพาะเวลาที่
เกิ ดวิกฤตเศรษฐกิ จ เช่ นในปั จจุ บนั ที่ ราคานํ้ามันลดจาก 100 เหรี ยญสหรั ฐ ลงมาอยู่ที่ 50
เหรี ยญสหรัฐ ด้วยอัตราส่ วน D/E นี้ ตัวเลขทางการเงินของบริ ษทั ฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบ
ซึ่ งในปี ที่ผา่ นมา มี 2 บริ ษทั ที่ดาํ เนินธุรกิจเช่นเดียวกับ เมอร์ เมด ปิ ดตัวไป อันเนื่ องมาจาก มี
ส่ วนหนี้สินสูงเกินไป (over-leverage)
อย่างไรก็ดี ทุกการลงทุนของบริ ษทั เน้นให้ธุรกิ จหลักเติบโตอย่างแข็งแรง หรื อ Organic
Growth และในการเติบโตแบบก้าวกระโดด หรื อ Inorganic Growth นั้น บริ ษทั ฯ ไม่ยดึ ติด
กับกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มองหาโอกาสใหม่ๆ ตามหลักการ 4G ที่
ได้กล่าวไปแล้ว นัน่ คือ Good Company, Good Future, Good Industry และ Good Price ซึ่ ง
ถ้าบริ ษทั ฯ มีการเงินที่เข้มแข็ง โอกาสที่จะได้ธุรกิจใหม่ๆ ย่อมเร็ วกว่าคู่แข่ง
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

กล่าวเสริ มในเรื่ องกลยุทธ์การลงทุนว่า สําหรับ เมอร์ เมดในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา มีกลยุทธ์
ที่จะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าผูผ้ ลิตนํ้ามันรายใหญ่ (Oil Major Company) เช่น Exxon Mobile,
Chevron, BP ให้เป็ นกลุ่มบริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติ (National Oil Company) เช่น Qatar
Petroleum National Oil Company, Abu Dhabi National Oil Company, Pertamina และ
ประเทศจีน เพื่อให้ได้สัญญาระยะยาว จะเน้นสัญญาระยะยาว 3 ปี ขึ้นไป หรื อลูกค้าบางรายมี
สัญญาระยะยาว 5 ปี เช่น กลุ่ม Saudi Aramco และสามารถได้สิทธิ ต่อสัญญาอีก 2 รวมเป็ น
7 ปี จะทําให้บริ ษทั มัน่ คงและมีเสถียรภาพ ราคานํ้ามันมีผลกระทบ แต่ไม่มากเท่ากับบริ ษทั
อื่น เพราะลูกค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ และอยูใ่ นกลุ่ม OPEC ซึ่ งมีกาํ ลังการผลิต
ใหญ่ และต้นทุนการผลิตแทบจะตํ่าที่สุดของโลก

นายธีธชั วณิ ชเสถียร
ผูถ้ ือหุน้

มองขนาดของบริ ษทั ใน 2 - 5 ปี ข้างหน้าว่าเป็ นอย่างไร มีโอกาสไปถึง SET 10 หรื อไม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

การอยูใ่ น SET 50 ได้ควรมีขนาดของธุรกิจประมาณ 50,000 – 60,000 ล้านบาท ซึ่ งถ้าจะก้าว
ไปถึง SET 10 ขนาดของธุรกิจควรมากกว่าหลายแสนล้านบาท ซึ่ งอาจจะใช้เวลาพอสมควร

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

มีคาํ ถามว่า
1. การให้เงินกูแ้ ก่ Soleado Holdings Pte. Ltd ตามหน้า 135 ของรายงานประจําปี ย่อหน้า
แรก ให้เพื่อไปทําอะไร
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2. ทําไมจึงมีการให้กแู้ ก่ Merton และข้อความในย่อหน้าสุ ดท้าย ในหน้า 136 ของรายงาน
ประจําปี ที่กล่าวว่า “...จึ งถูกตั้งขึน้ เต็มจํานวนเพื่อสํารองสําหรั บการที่ อาจจะไม่ ได้ รับชําระ
หนีค้ ืน” มีความหมายว่าอย่างไร มีความเสี่ ยงว่าจะไม่ได้ชาํ ระคืนหรื อไม่
3. เงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ไม่ได้มีการแจกแจงอย่างละเอียด ซึ่ งเท่าที่ทราบเป็ นของ UMS 350
ล้านบาท จึงเรี ยนถามว่าบริ ษทั ฯมีโอกาสเรี ยกคืนหรื อไม่ และอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ปี แล้ว
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
4. จากหมายเหตุ หน้า 150 ที่กล่าวถึงการควบรวมบริ ษทั ย่อย 45 บริ ษทั เข้าเป็ นบริ ษทั พรี โม
ชิปปิ้ ง จํากัด (มหาชน) ขอถามว่า แต่เดิมนั้นมีการให้เรื อ 1 ลํา เป็ น 1 บริ ษทั เพื่อจะลด
ผลกระทบหากบริ ษทั หนึ่ งเกิ ดปั ญหา แต่ตอนนี้ มาควบรวมกิ จการไปแล้ว จะทําให้เกิ ด
ปั ญหาหรื อไม่ และการควบรวมมีประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ อย่างไร นอกจากนี้ กิจการที่อยูใ่ น
การจดทะเบียนยกเลิกกิจการ และบริ ษทั ที่หยุดการดําเนิ นธุ รกิจตามที่ปรากฎในหมายเหตุ
หมายถึงบริ ษทั ใด
5. ตามหน้า 156 - 159 ไม่ปรากฎว่าบาคองโคจ่ายเงินปั นผลให้แก่ TTA เท่าไหร่ ในปี ที่ผา่ น
มา และอยากทราบเหตุผลของการจ่ายปั นผลของบริ ษทั ทอร์ จูปิเตอร์ ชิปปิ้ ง จํากัด จํานวน
111 ล้านบาท และเป็ นการจ่ายก่อนหรื อหลังควบรวมกิจการ
นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน

คําถามข้อแรก การให้เงินกูแ้ ก่ Soleado เพื่อเป็ นการนําไปลงทุนใน เมอร์ เมด เพื่อซื้ อเรื อของ
เมอร์เมด
คําถามข้อ 2 ในเรื่ องของ Merton Group (Cyrus) Limited หรื อ Merton เป็ นเรื่ องของการ
ลงทุนในอดีต ซึ่ งบริ ษทั ฯเคยร่ วมลงทุนกับ Merton ในรู ปของกิจการร่ วมทุน (Joint Venture)
เพื่อลงทุนในเหมื องที่ประเทศอินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ แต่เนื่ องจากถ่านหิ นไม่ประสบ
ความสําเร็ จ ทั้งในเรื่ องค่าความร้อน รวมถึงกรรมวิธีการขุดเจาะในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งใช้
การขุดเจาะแบบเป็ นอุ โมงค์ลงไป เพราะฉะนั้นการดําเนิ นงานจึ งค่อ นข้างยุ่งยาก และมี
อุ บ ัติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง ต้อ งมี ก ารตั้ง การด้อ ยค่ า ขณะนี้ ทางบริ ษ ัท ฯ อยู่ใ นขั้น ตอนการหา
ทางแก้ไขเพื่อให้สามารถดึงเงินลงทุนบางส่ วนกลับคืนมา
สําหรับบริ ษทั พรี โม ชิปปิ้ ง จํากัด (มหาชน) หรื อพรี โม เป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นมา เพื่อควบรวม
45 บริ ษทั ย่อยที่เคยประกอบธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง แต่เมื่อมีการ
ขายเรื อออกไปแล้ว บริ ษทั เหล่านั้นก็ไม่ได้ดาํ เนินกิจการอะไรอีก บริ ษทั ฯ จึงควบรวมบริ ษทั
เหล่านั้นเข้าไว้ดว้ ยกัน เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการยุบรวมบริ ษทั เพียงครั้ง
เดียว แทนที่จะยุบเป็ นรายบริ ษทั ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า
เรื อ ทอร์ จูปิเตอร์ มีการขายออกไปแล้วและไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ ดังนั้นก่อนการควบ
รวมกิ จการ สิ นทรั พย์ หรื อเงิ นสดเหลืออยู่จะมี การรวมยอด และจ่ายออกมาในรู ปปั นผล
ดังกล่าว
15

การปล่อยกูใ้ ห้กบั UMS คิดดอกเบี้ยตามต้นทุนบวกส่ วนต่างเล็กน้อย ในส่ วนของการได้รับ
เงิ นกูค้ ืน TTA ได้เข้ามากํากับดูแลกิ จการอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหากับสถาบัน
การเงิน ดังจะเห็นได้จาก การเปลี่ยนสต็อคให้เป็ นเงินมาใช้หนี้ การลดค่าใช้จ่ายให้ต่าํ กว่า
คู่แข่ง และดําเนินนโยบายแบบ conservative เนื่องจาก TTA ถือหุ น้ ใน UMS ร้อยละ88 จึง
ต้องรักษาความน่าเชื่อถือ แต่การได้รับชําระหนี้คืนต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจาก UMS ยัง
อยูใ่ นภาวะฟื้ นตัว
ในส่ วนคําถามของผูถ้ ือหุ น้ ที่คา้ งไว้ ในเรื่ องมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ขอชี้แจงว่ามูลค่า
ทางบัญชีก่อนหัก Minority interest สําหรับงบการเงินสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2557 คือ 24.43
บาทต่อหุน้ และเมื่อหัก Minority interest แล้วจะเป็ น 18.27 บาทต่อหุน้
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

มีคาํ ถามดังนี้
1. ขอคําชี้แจงเรื่ องการจ่ายปั นผลของบาคองโค จํานวน 328 ล้านบาท ว่าผูถ้ ือหุ ้น TTA จะ
ได้รับหรื อไม่ และการจ่ายปั นผลของเมอร์ เมด เป็ นการขออนุ มตั ิเพื่อจ่ายในงวดที่จะถึง
หรื อไม่
2. Qing Mei Pte. Ltd. ทําธุรกิจอะไร ยังดําเนินกิจการอยูห่ รื อไม่
3. การตั้งรายการด้อยค่าของ UMS ถ้ามี มูลค่าเป็ นบวกขึ้นมา จะสามารถจ่ายปั นผลและ
บันทึกรายการให้เป็ นบวก ได้หรื อไม่

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน

การจ่ายปั นผลของ PMTA และการนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะอยู่ในวาระ
สุ ดท้ายของการประชุมครั้งนี้ จึงขอชี้แจงรายละเอียดในวาระดังกล่าว
Qing Mei Pte. Ltd หรื อ ชิงเมย์ เป็ นชื่อเหมืองในประเทศอินโดนี เซี ย ซึ่ งเป็ นกิจการร่ วมค้า
(Joint Venture) ระหว่าง Soleado Holdings Pte. Ltd ซึ่ ง TTA ถือหุ น้ กับ Merton Group
(Cyrus) Limited และ Britmar (Asia) Pte. Ltd แต่เนื่ องจากค่าความร้อนของถ่านหิ นไม่
เหมาะสม ประกอบสถานที่ ต้ ัง ห่ า งไกล การขนย้า ยลํา บาก แม้มี ก ารปรั บ ไปทํา ธุ ร กิ จ
โรงไฟฟ้ า ก็ยงั ไม่เหมาะสม
สําหรับ UMS จากแผนที่ได้วางไว้ UMS บริ ษทั ฯคาดหวังว่าจะฟื้ นกลับมาได้ในปี นี้ ซึ่ งก็ตอ้ ง
พิจารณาต่อไป โดยในส่ วนรายการด้อยค่า หากสามารถกลับมาเป็ นบวกได้แล้ว การปรับการ
ตั้งด้อยค่าหรื อการพิจารณาจ่ายปั นผล จะอยู่บนพื้นฐานของข้อกําหนดและมาตรฐานการ
บัญชี

หลังจากที่ ได้มี ก ารซักถามและตอบข้อ ซัก ถามแล้ว ประธานฯ สรุ ป ว่า ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดํา เนิ น งาน
ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบบัญชี 2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อ
เชิญประชุม
16

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สํ าหรั บปี บัญชี
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ด เสร็ จ สํา หรั บ ปี บัญ ชี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 พร้ อ มทั้ง รายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ ง ผ่า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุ น้

งบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ มี ม าตรฐานการบัญ ชี ใ ดที่ เ ปลี่ ย นแปลงและมี ผ ลกระทบ
อย่างไร

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชี สํานักงานบัญชี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด

รายงานประจําปี ได้แสดงเรื่ องดังกล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 หน้า 113
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ในเรื่ องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
บัญชีมีปรากฎในหน้า 114 และสําหรับงบกําไรขาดทุนในหน้า 115

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้อธิ บายโดยสรุ ปอีกครั้ ง เนื่ องจากผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่เข้าใจบัญชี ไม่สามารถเข้าใจสิ่ งที่
แสดงในหน้าต่างๆ ตามที่แจ้ง

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชี สํานักงานบัญชี
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด

ตัวหลักที่มีผลกระทบต่องบการเงินของ TTA ปี นี้ มาจากส่ วนของภาษีเงินได้ ทําให้กาํ ไร
งบการเงินรวมลดลง 32 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการมีกาํ ไรเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท
และ กําไรต่อหุ ้นของงบการเงินรวมปรับลดลง 0.03 บาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อ
เฉพาะ TTA จะมีกาํ ไรต่อหุน้ เพิม่ ขึ้น 0.01 บาท

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น พิจ ารณาและมี ม ติ อ นุ ม ัติงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สําหรับปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

593,310,562

459,260

152,626

86,376

594,008,824

99.9081%

0.0773%

-

0.0145%

100.00%

17

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 68 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 6,278,492 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,796 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 594,008,824 หุน้

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
และการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 43 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุน
สํารองเป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารอง
นี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากในปี นี้ บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ประจําปี เท่ากับ 1,015,228,837
บาท (หนึ่ งพันสิ บห้าล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิ บเจ็ดบาท) และบริ ษทั ฯได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
รอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน 5,330,000 บาท
ในส่ วนของการจ่ายเงินปันผลนั้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิ ของ
งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ข้ ึนกับแผนการ
ลงทุน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวน หรื อแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นครั้งคราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปั จจัยด้าน
อื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ และข้อมูลการเปรี ยบเทียบอัตรา
การจ่ายเงินปันผลที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ตามหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก)

การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 5,330,000 บาท

(ข)

การจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผู้
ถื อหุ ้น (Record Date) ที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล และกําหนดให้วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นวันปิ ดสมุ ด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์
ผูถ้ ือหุน้

จากการที่บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ ้น ให้แก่ผถู้ ือ
หุ น้ อยากทราบว่าจะขอคืนภาษีได้ร้อยละเท่าไร
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นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน

เนื่องจากรายได้ของบริ ษทั ฯ มาจากเงินปั นผลเป็ นหลัก ซึ่ งตามกฎหมาย บริ ษทั ฯ ได้รับการ
ยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ในส่ วนที่เป็ นเงินได้จาก
เงินปั นผล ดังนั้น จึงไม่มีการเครดิตภาษีคืนให้ เมื่อบริ ษทั ฯ เอาเงินตรงนี้ มาจ่ายเป็ นเงินปั น
ผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น จึ งต้องดูเรื่ องของฐานภาษีของแต่ละบุคคลว่าต้องเสี ยภาษี เท่าไร ทั้งนี้
เป็ นไปตามกฎของสรรพากร

นายธนพล
ประเสริ ญพรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุน้

การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 5,330,000 บาท นั้นเพียงพอแล้ว
หรื อไม่ หรื อต้องมีการจัดสรรอีกในปี ต่อไป หากมีการสํารองเต็มที่แล้ว จะสามารถนําเงิน
ตรงส่ วนนี้มากระจายเป็ นเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เพิ่มขึ้นได้หรื อไม่

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่สายงานบัญชี
และการเงิน

บริ ษทั ฯ ยังคงต้องตั้งสํารองตามกฎหมายต่อไปจนกว่าทุนสํารองตามกฏหมายจะถึงร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน

ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ (ก) การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน
5,330,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุน้ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และกําหนดให้วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการ
รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและมี ม ติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงิ นสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ ้น
สําหรั บรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 5,330,000 บาท ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

593,813,120

90,951

9,649

95,107

594,008,827

99.9686%

0.0153%

-

0.0160%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 3 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,797 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 594,008,827 หุน้
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาทเป็ นทุนจดทะเบียน
1,537,463,800 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจําหน่ ายจํานวน 6,642,035 หุ้น และพิจารณา
และอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 5

ผูด้ าํ เนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาท เป็ นจํานวน 1,537,463,800 บาทโดย
การตัดหุน้ ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 6,642,035 หุน้ (แบ่งเป็ นหุ น้ ส่ วนเกินที่ออกเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 จํานวน 6,640,856 หุน้ และหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ที่จาํ หน่ายไม่ได้จาํ นวน 1,179 หุน้ ) ดังปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และขออนุมตั ิการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,537,463,800 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยบาท)
1,537,463,800 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยหุน้ )
1 บาท
(หนึ่งบาท)
1,537,463,800 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนหกหมื่นสาม
พันแปดร้อยหุน้ )
- ไม่มี -

ทั้งนี้มีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุ น้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยง
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 1,544,105,835 บาท
เป็ น 1,537,463,800 บาทโดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 6,642,035 หุน้ ของบริ ษทั ฯ และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

584,171,320

9,004,191

748,826

84,857

594,009,194

98.3438%

1.5158%

0.1260%

0.0142%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองเพิ่มเติมอี กจํานวน 1 รายนับจํานวนหุ ้นได้รวม 367 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,798 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 594,009,194 หุน้

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุ มัติการเพิ่มทุน และแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ การออกหลักทรั พย์
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า เนื่ องจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ได้นาํ เสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกหุน้ เพิ่มทุนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในตอนต้นของการประชุมไปแล้ว
ดังนั้น ในวาระนี้ จึ งขอให้ นายสมพร จิ ตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชี และการเงิ น นําเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช้ ีแจงเหตุผลที่บริ ษทั ฯ ไม่ใช้เงิน
สดในมือของบริ ษทั ฯ แต่มาขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ กล่าวคือบริ ษทั ฯ มีเงินสดรวมประมาณ
6,290 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ต้องสํารองไว้ในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 80 เพื่อใช้สําหรับการชําระคืนเงินกูข้ อง
บริ ษทั ฯ จํานวนประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่รอบคอบและรัดกุม เพื่อที่จะให้บริ ษทั ยืน
หยัดต่อไปได้ในช่วงเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ถึงแม้ บริ ษทั ฯ จะมีหุน้ กู้ (Thai Baht bonds) ที่จะครบกําหนดไถ่ถอนอยู่
จํา นวนประมาณ 2,000 ล้า นบาท แต่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้เ ตรี ย มเงิ น สดในส่ ว นนี้ เพื่ อ คงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการชํา ระหนี้
นอกจากนี้ อีกประมาณ 3,200 ล้านบาท ยังสํารองไว้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั โทรี เซน ชิ ปปิ้ ง พีทีอี แอลทีดี และ
บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์ เมด”) โดยเฉพาะที่เมอร์ เมดต้องมีเงินทุนสํารองสําหรับใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนค่อนข้างมาก เนื่ องด้วยเมอร์ เมดได้เปลี่ยนจากกลุ่มลูกค้าผูผ้ ลิตนํ้ามันรายใหญ่ (Oil Major Company) มาเป็ น
บริ ษทั นํ้ามันแห่ งชาติ (National Oil Company) เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคานํ้ามัน ปั ญหาที่พบ
จากการที่ทาํ ธุรกิจกับ National Oil Company ก็คือ เรื่ องของสภาพคล่อง เนื่องจาก National Oil Company มักจะมีการ
จ่ายเงินเครดิตค่อนข้างยาว จึงเป็ นเหตุผลที่บริ ษทั ฯ ได้สาํ รองเงินสดไว้เพื่อใช้สาํ หรับเหตุการณ์ท้ งั ที่เป็ นปกติและเหตุการณ์
ที่ผนั ผวนจนไม่อาจดูแลหรื อควบคุมได้ เพื่อความอยูร่ อดของบริ ษทั ฯ
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ในส่ วนของการเพิ่มทุน (Right Offering หรื อ RO) ของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนใน 2 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งผู้
ถือหุ ้นส่ วนใหญ่คงจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนนี้ พอสมควร เพราะราคาที่บริ ษทั ฯ เสนอขายนั้นตํ่ากว่าราคาตลาด
และราคาตลาดก็ไม่เคยตกลงในจุดที่ต่าํ กว่าราคาที่บริ ษทั ฯ เสนอขาย และยังมีการแถมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ซึ่ งจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก โดยในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้ขอเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นและหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากผูถ้ ือหุ ้น
เหมือนเดิม การลงทุนในหุน้ เพิ่มทุนในปี 2556 สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ถึงร้อยละ 15 - 64 คํานวนจากราคา
ตํ่าสุ ดและสู งสุ ดของหุ ้น ส่ วนการลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนในปี 2557 สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นถึงประมาณร้อย
ละ 38-114 ทั้งนี้ เป็ นไปตามจังหวะของการลงทุน โดยดูจาก price movement ทัว่ ๆ ไป บริ ษทั ฯ ก็น่าจะสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้กบั ผูท้ ี่มาร่ วมลงทุนเพิ่มทุนเหมือนในอดีตที่ผา่ นมา
ส่ วนในเรื่ องของวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนนั้น เงินส่ วนใหญ่จะนําไปใช้สาํ หรับการขยายการลงทุนตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯ ทั้งในธุ รกิ จเดิ มและธุ ร กิ จใหม่ ในที่ น้ ี ขอเรี ยกว่า ธุ รกิ จที่ ต่อเนื่ องและธุ รกิ จที่ เกี่ ย วเนื่ อง ธุ รกิ จ ที่
ต่อเนื่ องก็คือธุ รกิ จที่บริ ษทั ฯ ได้ทาํ อยู่แล้ว 3 กลุ่มธุ รกิจหลัก อันได้แก่ ธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง ธุ รกิจพลังงาน และ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งทั้ง 3 ธุ รกิจมีแผนการลงทุนที่ตอ้ งใช้เงินอยูพ่ อสมควร ส่ วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องก็คือ การหาธุรกิจ
ที่เป็ น Rising Star ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริ โภค (Consumer) หรื อธุ รกิจที่ลงทุนน้อยแต่ให้
ผลตอบแทนได้ดี เหมือนที่บริ ษทั ฯ ได้ประสบความสําเร็ จในการลงทุนในบาคองโคมาก่อน การลงทุนในบาคองโคใช้เงิน
ประมาณเท่ากับการซื้ อเรื อหนึ่งลําแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในเรื อ แต่บริ ษทั ฯ จะไม่ทิ้งการลงทุนในเรื อเนื่องจาก
เป็ นธุรกิจที่ถนัด
ทั้งนี้สัดส่ วนประมาณร้อยละ 70 - 80 ของเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ บริ ษทั ฯ จะนําไปใช้สาํ หรับการขยายธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ฯ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมถึงเพิ่มการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ/หรื อบริ ษทั ร่ วม และการให้กยู้ มื กับบริ ษทั
ย่อยและบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว และสัดส่ วนอีกประมาณร้อยละ 20 - 30 ของเงินเพิ่มทุนที่ได้รับ บริ ษทั ฯ จะนําไปใช้สาํ หรับ
การชําระคืนหนี้ ของบริ ษทั ตลอดจนชําระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดงั กล่าว และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ทัว่ ไปในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงต้องเตรี ยมความพร้อมในการสํารองเงินสดในส่ วนนี้ไว้เพื่อป้ องกันความ
เสี่ ยงอันเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่ วนการใช้เงินได้
ตามความเหมาะสมขึ้นอยูก่ บั สภาวะทางเศรษฐกิจ
และโอกาสในการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หรื อ
คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควร
หลังจากนั้น นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุ ป
รายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนหุน้ เพิ่มทุน การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผู้
ถือหุน้
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

ขอทราบว่าอัตราหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริ ษทั ฯ โดยรวมตอนนี้เป็ น
เท่าไร

22

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

บริ ษทั ฯ มีอตั ราหนี้สินต่อทุนประมาณร้อยละ 0.4 และพยายามรักษาสัดส่ วนให้ไม่เกิน 1
ต่อ 1

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

ขอทราบวันสุ ดท้ายที่สามารถซื้ อหุน้ TTA ในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่ของ TTA วัน
ชําระเงินค่าหุ น้ และที่ปรึ กษาทางการเงินที่ดาํ เนินการรับจองซื้ อหุน้ และรับชําระเงินค่า
หุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้ รวมถึงค่าบริ การการชําระเงิน ในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนครั้งนี้ ที่
ธนาคารเรี ยกเก็บครั้งละประมาณ 10 - 20 บาท นั้น ทางบริ ษทั ฯ หรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ที่ตอ้ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

วันสุ ดท้ายที่สามารถซื้ อหุ น้ TTA ในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันปิ ดสมดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อสิ ทธิ ในการได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ TTA คือ 4 กุมภาพันธ์
2558 วันจองซื้ อและชําระเงิ นค่าหุ ้น คื อ 25 - 27 กุมภาพันธ์ และ 2 - 3 มี นาคม 2558
ทั้งนี้ ขอให้ที่ปรึ กษาทางการเงิ นจาก บริ ษทั หลักทรั พย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นตัวแทนการรับจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุน กรุ ณาชี้แจงรายละเอียด
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการชําระค่าใช้จ่ายในการจองซื้ อหุน้ เพิม่ ทุนในครั้งนี้

นายณัฐธร กิจสําเร็ จ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
โอเอสเค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)

ชี้แจงว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่
เป็ นผูร้ ับจองการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนมาก
และเพื่อให้การซื้ อขายหุน้ ทําได้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น จึงขอให้ผถู้ ือหุ น้ ใช้
ช่องทาง Bill Payment สําหรับการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนในครั้งนี้ ในส่ วนของค่าใช้จ่ายจาก
รายการการชําระหุน้ ทาง Bill Payment นั้น ทางบริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ได้ตกลงกับทางธนาคารไทยพาณิ ชย์แล้วว่า จะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ดังนั้น จะไม่มีการเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหุน้

นายจักรกฤษณ์
โรจนภักดีธรรม
ผูร้ ับมอบฉันทะ
จากบริ ษทั ไทยประกันภัย

ขอทราบแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ว่าบริ ษทั ฯ จะนําไปใช้ในการขยายธุรกิจ
ประเภทไหน บริ ษทั เดียว หรื อหลายบริ ษทั และระยะเวลาที่จะเข้าไปซื้ อกิจการ หาก
เกิน 1 ปี การเพิ่มทุนแบบปัจจุบนั จะไม่เหมาะสมหรื อไม่ ควรเปลี่ยนเป็ นการเพิ่มทุน
แบบ General Mandate หรื อไม่

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า บริ ษทั ฯ จะนําเงินเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
หลักของบริ ษทั ฯ ทั้งในธุรกิจต่อเนื่องและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่สามารถสร้าง synergy
ให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ โดยจะเข้าไปลงทุนในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
จะช่วยชี้แจงเพิ่มเติมใน
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
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การที่บริ ษทั ฯ จะเจริ ญเติบโตได้ บริ ษทั ฯ จะต้องทําธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความ
เข้มแข็งเสี ยก่อน โดยการขยายธุรกิจแบบ Organic Growth และ Inorganic Growth ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น การที่บริ ษทั ฯ จะเป็ น 4G : Good Company, Good Future,
Good Industry, and Good Price ได้น้ นั บริ ษทั ฯ จําเป็ นที่จะต้องมีความพร้อมในการที่
จะทํา M&A (การเข้าซื้ อและควบรวมกิจการ) การก่อหนี้ (Debt) ในการลงทุนเป็ นสิ่ งที่
ดี แต่ Debt ก็มีเงื่อนไขในการที่จะทํา แต่การเป็ น Equity ในการลงทุนจะมีความยืดหยุน่
ในการลงทุนมากกว่าและเร็ วกว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริ ษทั ฯ มีการเติบโต
มากขึ้นและมีความสามารถในการทํากําไรได้มากขึ้น โดยราคาของหุน้ เพิ่มทุนในราคา
14 บาทต่อหุน้ ตามที่เสนอนั้น ก็เป็ นราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาด

ผูถ้ ือหุน้
(แจ้งชื่อไม่ชดั เจน)

การที่จะนําบริ ษทั ฯ เข้าสู่ SET 50 จะต้องมีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization)
อยูท่ ี่ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท บริ ษทั ฯ จะทําอย่างไรเพื่อให้ไปถึง SET 50 เทียบกับ
Market Capitalization ของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ทางบริ ษทั ฯ และทีมผูบ้ ริ หารมีความมุ่งหวังที่จะนําบริ ษทั ฯ ให้เข้าสู่ SET 50 ให้ได้ ซึ่ ง
ในปี 2557 ที่ผา่ นมา Market Capitalization ของบริ ษทั ฯ สามารถขึ้นไปแตะถึงประมาณ
3 หมื่นกว่าล้านบาท ทั้งนี้ ความผันผวนของราคานํ้ามัน จะมีผลต่อการถือหุน้ ของ
กองทุนและราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้นายเทพชล โกศล ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน
วาระที่ 6 ให้ที่ประชุมรับทราบ
นายเทพชล โกศล ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน บริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ทุกใบ ไม่ว่าจะเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงก็ตาม โดยวาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกคนลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และทําเครื่ องหมายให้ชดั เจนว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และส่ งบัตรนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิการ
เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ การออกหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนตลอดจนอนุมตั ิ
มอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ อนุมตั ิการเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ การออก
หลักทรัพย์ และการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนใหม่ ตลอดจนอนุมตั ิมอบหมายอํานาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน
4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(ก) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ 1,537,463,800 บาท เป็ นจํานวน 2,276,847,250 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 739,383,450 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาทและให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้
4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี้
ข้อ 4

ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 2,276,847,250 บาท
จํานวน

(สองพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นเจ็ด
พันสองร้อยห้าสิ บบาท)

แบ่งออกเป็ น

2,276,847,250 หุน้

(สองพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นเจ็ด
พันสองร้อยห้าสิ บหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

หุ น้ สามัญ

2,276,847,250 หุน้

(สองพันสองร้อยเจ็ดสิ บหกล้านแปดแสนสี่ หมื่นเจ็ด
พันสองร้อยห้าสิ บหุน้ )

หุ น้ บุริมสิ ทธิ

- หุ น้

โดยแยกออกเป็ น

- ไม่มี -

(ข) ให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดงั มีรายละเอียดต่อไปนี้
 หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 520,470,459 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ควบกับ
 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 5
(“TTA-W5” หรื อ "ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิฯ") จํานวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย
โดยราคาเสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จะเท่ า กับ ราคาถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนัก ของหุ ้น ของบริ ษ ัท ฯ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 30 วันทําการติดต่อกันก่อนวันที่ 6 มกราคม 2558 (ซึ่ งเป็ นวันให้สิทธิ ผู้
ถือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2558)
(“ราคาถัวเฉลี่ย”) หักด้วยส่ วนลดจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 (“อัตราส่ วนลด”) ของราคาถัวเฉลี่ยดังกล่าว
(“ราคาเสนอขายหุ้ น RO”) ซึ่ งเท่ากับหุ ้นละ 14 บาท ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หน่วยละ 0 บาท
และมี ราคาใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ 18.50 บาทต่อหุ ้น (เว้นแต่ในกรณี มีการปรับสิ ทธิ ) ใน
กรณี ที่มีเศษของหุ ้นหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ใช้สิทธิ
จองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องใช้สิทธิจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตาม
สัดส่ วน รายละเอียดเบื้องต้นของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อ
เชิญประชุม
(ค) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (ข) นั้น ให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯดังต่อไปนี้
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
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 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 520,470,459 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตราส่ วน 15 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 6 หุ น้ สามัญใหม่
โดยเสนอขายในราคาเสนอขายหุน้ RO ต่อหุน้ ซึ่ งเท่ากับหุน้ ละ 14 บาท เศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง
 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 173,490,153 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5 (TTA-W5)
 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 29,367,109 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3 (TTA-W3) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนในครั้งนี้ และ
 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 16,055,729 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (TTA-W4) ในการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนในครั้งนี้
ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ นั้น ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ สิ ทธิ ดงั กล่าวจะ
ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผูถ้ ือหุ น้ เดิมที่จองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมที่ได้จอง
ซื้ อตามสิ ทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สาํ หรับการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ มี
ดังต่อไปนี้
กรณี ที่มีหุน้ เหลือมากกว่าหุ น้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ จะจัดสรรหุ ้นให้แก่ผถู้ ือหุ ้นที่แสดงความจํานงในการจองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิ และชําระค่าจองซื้ อหุ ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงขอจองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
กรณี ที่มีหุน้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
(ก) ผูถ้ ือหุ ้นที่จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมของ ผูถ้ ือหุ ้น
ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ รายนั้นๆ (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้
จํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ น้ ที่ผถู้ ือหุ น้ แต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อ
แล้ว
(ข) ในกรณี ที่ยงั มีหุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยูอ่ ีก ให้จดั สรรให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิมของผูท้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ แต่ละ
รายนั้น (ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นจากการคํานวณให้ปัดเศษของหุ ้นนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ ้นที่ผถู้ ือหุ ้นแต่ละรายจองซื้ อและชําระค่าจองซื้ อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาํ เนิ นการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผทู ้ ี่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทัง่ ไม่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ตามรายละเอียดข้างต้นไม่วา่ กรณี ใด จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุ น้ ที่จองซื้ อหุ น้
เกิ นกว่าสิ ทธิ ใด ถื อครองหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ เพิ่มขึ้ นจนถึ งหรื อข้ามผ่านจุ ดที่ ตอ้ งทําคําเสนอซื้ อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรื อใน
ลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุ ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุบนั
ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ กํา หนดให้ ค นต่ า งด้า วถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท ฯ ได้ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 49 ของจํา นวนหุ ้ น ที่
ออกจําหน่ายทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ในกรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิมข้างต้น บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บุคคลในวงจํากัด (“การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจํากัด”) ตาม
นิ ยามที่ กาํ หนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุ ญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) ทั้งนี้ หากบุคคล
ในวงจํากัดเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้อ งกํา หนด บริ ษัท ฯ จะดํา เนิ น การตามที่ ก ํา หนดไว้ใ นประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน (รวมเรี ยกว่า “ประกาศรายการเกีย่ วโยงกัน”) อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่มีใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เหลือจาก
การเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเดิม บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจากการ
เสนอขายทั้งหมด
ราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้ จะไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะกําหนดราคา
ตลาดตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าํ หนดใน ประกาศ ทจ. 28/2551 และ ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนด
ราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ในราคาตํ่า (“ประกาศ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ดี ราคา
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดนี้จะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอขายหุน้ ต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน
การจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ (TTA-W5)
 จัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ครั้งที่ 5 (TTA–W5) จํานวนไม่เกิน 173,490,153 หน่วย ให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิม
ของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น ในอัตราส่ วน 15 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สาํ หรับการซื้ อหุ ้นสามัญ (อัตราส่ วน 15:6:2) ในกรณี ที่มีเศษของหุ น้ หรื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ฯ จากการคํานวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องใช้
สิ ทธิจองซื้ อใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ ทั้งหมดในคราวเดียวกันและเป็ นไปตามสัดส่ วน
(ง) คณะกรรมการมี ม ติ อ นุ ม ัติ ม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริ หาร มี อาํ นาจดําเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้องและจําเป็ นต่อการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรร
หลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยอํานาจดังกล่าวรวมถึง
 กําหนดอัตราส่ วนลดเพื่อการกําหนดราคาเสนอขายหุ น้ RO
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 กําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดใน
ราคาไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 28/2551 และประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการกํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายหุ น้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดจะไม่ต่าํ กว่าราคาเสนอ
ขายหุ ้นต่อผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน ตลอดจนการดําเนิ นการที่ เกี่ ยวข้องตามที่ กาํ หนดไว้ในประกาศ
รายการเกี่ยวโยงกัน หากบุคคลในวงจํากัดดังกล่าวเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
 กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ นและ/หรื อเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
และ/หรื อจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่
จํา กัด อยู่เ พี ย ง หลัก เกณฑ์ก ารจัด สรรหุ ้ น และใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ ในคราวเดี ย วหรื อ หลายคราว
ระยะเวลา วิธีการจองซื้ อและชําระเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิฯ
 กําหนดชื่อบุคคลในวงจํากัดที่มีสิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
 เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน และใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ตลอดจนดําเนิ นการใดๆ
ที่จาํ เป็ นและเกี่ ยวข้องต่อการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่
ได้รับอนุมตั ิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
 ดําเนิ นการใดๆ ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อจําเป็ นได้ตามที่ เห็ นสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายและ/หรื อ
จัดสรรหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้างต้นสําเร็ จลุล่วง ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียง การเจรจา การจัดทํา ลงนาม
และ/หรื อแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ และ/หรื อเอกสารใดๆ ที่จาํ เป็ นหรื อเกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หรื อจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรื อการนําหุ น้ สามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ของบริ ษทั ฯ เข้าจด
ทะเบียนซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 มอบหมายให้บุคคลใด กระทําการดังต่อไปนี้
o เจรจา หรื อเข้าทําสัญญาและข้อตกลง ลงนาม และเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ พิจารณา
เลื อกตัวแทนรั บจองซื้ อหุ ้น และ/หรื อ ที่ ปรึ กษา หรื อตัวแทนที่ จาํ เป็ นในการจัดสรรหลักทรั พย์
ข้างต้นแก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจํากัด
o ลงนามในแบบฟอร์ ม ในการสละสิ ทธิ ในหนังสื อบอกกล่าว หรื อเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ การ
จัดสรรหลักทรัพย์ขา้ งต้นต่อผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้น และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจํากัด และการจดทะเบียนซื้ อขายหุ ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมถึงการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และติดต่อสื่ อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
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เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

532,767,005

59,525,805

1,503,967

213,517

594,010,294

89.6898%

10.0210%

0.2531%

0.0359%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 1,100 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,799 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 594,010,294 หุน้

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม 31 ธันวาคม 2557) และกําหนดค่ าตรวจสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 7

ผูด้ าํ เนิ นการประชุ มรายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้วเพื่ออนุมตั ิรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

2. นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636

3. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

4. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยให้ผสู้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ งมีอาํ นาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวมและกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 และขออนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท)
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มี
สาระสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ ประจํารอบระยะเวลาสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557) ด้วย
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุน้

ค่าสอบบัญชี 4,650,000 บาท และมีสาํ หรับงบการเงินอีก 950,000 บาท หมายความว่า
บริ ษทั ฯ จ่ายรวมกันเป็ น 6,000,000 บาท ใช่หรื อไม่ ถ้าใช่แล้วค่าสอบบัญชี ราคา
950,000 บาท คืออะไร
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ปกติค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีช่องเปรี ยบเทียบว่าปี ที่ แล้ว
จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริ ษทั อะไร จํานวนเท่าไหร่
นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่าสอบบัญชีของรอบปี บัญชี 2557 คือ จํานวน 4,650,000 บาท และต่อมาทางบริ ษทั ฯ
ได้เปลี่ยนรอบปี บัญชีใหม่มาเป็ น 31 ธันวาคม เพราะฉะนั้นในช่วงที่เหลืออีก 3 เดือน
ทางบริ ษทั ฯ ก็ตอ้ งปิ ดบัญชีอีกครั้งคือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ได้มีการ
คิดค่าสอบบัญชีที่ 950,000 บาท และมีการเปรี ยบเทียบราคาถัวเถลี่ยในรอบปี บัญชีที่
แล้ว สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยแสดงค่าเฉลี่ยสามเดือน ถ้าคิดค่าสอบบัญชี
ในรอบสามเดือนของงบการเงิน 30 กันยายน 2557 ค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจํานวน
1,162,500 บาท ซึ่ งในรอบ 3 เดือนที่บริ ษทั ฯ ขออนุมตั ิน้ ีจะจ่ายเพียง 950,000 บาท ซึ่ ง
ค่าสอบบัญชีลดลงไปร้อยละ 18

นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุน้

เดิมบริ ษทั ฯ ปิ ดรอบปี บัญชี ณ 30 กันยายน ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ มองไม่เห็นความจําเป็ นที่จะไป
เปลี่ยนรอบปี บัญชีไปเป็ น 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม เหมือนบริ ษทั อื่น แล้วจะทําให้
บริ ษทั ฯ มีผลกระทบอย่างไร ซึ่ งการ มีรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน ทําให้บริ ษทั ฯ
สามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ก่อนบริ ษทั ฯ อื่น ซึ่ งการที่ TTA จัดในช่วงเดือนมกราคม
นี้กเ็ หมาะสมดีอยูแ่ ล้ว เพราะถ้าเลื่อนการปิ ดรอบบัญชีไปเป็ นสิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม จะ
จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเดือนมีนาคมหรื อเดือนเมษายนจะไปซ้อนกับบริ ษทั อื่นอีกหลาย
บริ ษทั ซึ่ งไม่มีความจําเป็ นต้องเปลี่ยนรอบปี บัญชีเลย ทําให้ผถู้ ือหุน้ ได้ประโยชน์ได้
การมาเข้าร่ วมประชุมกับบริ ษทั ฯ ได้

นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การปิ ดรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 ธันวาคม เป็ นการปิ ดรอบปี บัญชีที่ใช้กนั ทัว่ ไป และ
บริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิไปแล้วเมื่อปี ที่แล้ว ซึ่ งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้
เปลี่ยนรอบปี บัญชี และบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินเปลี่ยนรอบปี บัญชีตามมติที่ประชุมไป
เรี ยบร้อยแล้ว

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

การปิ ดรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคมนี้ ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เมื่อปี ที่แล้ว
และการปิ ดรอบบัญชีแบบนี้กส็ อดคล้องกับรัฐวิสาหกิจและบริ ษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์หลายๆ บริ ษทั ซึ่ งเปลี่ยนรอบปี บัญชีมาเป็ นสิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม กัน
เป็ นส่ วนใหญ่แล้ว

นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุน้

ในรอบปี บัญชี
เปรี ยบเทียบว่า
เพียงใด

2556 ได้มีคา่ สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินเท่าใด เพราะต้องการ
ในปี ที่แล้วและปี ถัดไปมีการจ่ายค่าสอบบัญชีแตกต่างกันมากน้อย
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นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี บัญชี 2556 มีการจ่ายค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจํานวน 3.20 ล้านบาท และในรอบ
ปี บัญชี 2557 มีการจ่ายค่าสอบบัญชีเป็ นเงินจํานวน 4.65 ล้านบาท สาเหตุที่ปี 2557 จ่าย
ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี ซึ่ งเป็ นเปลี่ยนครั้งเดียวในปี
2557

นายสมบูรณ์ เอื้อมอารี วงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้เจรจากับผูส้ อบบัญชีให้ได้ค่าสอบบัญชีที่ลดลง
ถ้าคิดจากค่าถัวเฉลี่ยของปี ก่อน
การจ่ายค่าสอบบัญชีในรอบปี บัญชี 2557 ที่จ่ายมากขึ้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานทางบัญชี ดังนั้นในปี 2558 ที่จะขอผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าสอบบัญชีในรอบ 1
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม จะเป็ นค่าสอบบัญชีที่ใช้ฐานตัวเลขของปี 2556 ใช่หรื อไม่
ขอฝากเป็ นขอเสนอ ว่าควรใช้ตวั เลขเปรี ยบเทียบของปี 2556 มากกว่าจะใช้ตวั เลขค่า
สอบบัญชีของปี 2557

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ขอรับความคิดเห็นที่ผถู้ ือหุน้ ฝากไว้ และบริ ษทั ฯ จะรับไว้พิจารณา ถ้ามีตวั เลขเพิ่มขึ้น
ก็จะมาอธิบายกันว่า งานมากขึ้น ธุรกิจเพิ่มขึ้น หรื อภาระมากขึ้น

นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุ น้

ถ้าค่าสอบบัญชีรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 30 กันยายน 2557 เป็ นเงินจํานวน 4,650,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ จํานวน 950,000
บาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงควรหักยอดนี้ออก หากจะนํามาเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่
จะขออนุมตั ิสาํ หรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งหากหาร 4
ไตรมาสออกมาจะได้ตวั เลขใกล้เคียง 950,000 บาท ที่จะขออนุมตั ิในปี นี้ อย่างไรก็ตาม
ขอตั้งข้อสังเกตว่า ค่าสอบบัญชีของ UMS สําหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนสิ้ นสุ ด 31
ธันวาคม 2557 หากหารเฉลี่ยรายไตรมาสออกมาแล้ว จะสูงกว่าปี 2557 เกินร้อยละ 25
ซึ่ งถือว่าแพงกว่าบริ ษทั แม่

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

การเจรจาค่าสอบบัญชี ที่จริ งแล้วการเป็ นการเจรจาแบบเป็ นแพคเกจรวมกัน แต่ตอ้ ง
พิจารณาแต่ละบริ ษทั กันตามเนื้องานด้วย ของ TTA ในปี ที่แล้วมีเรื่ องการปรับ
มาตรฐานบัญชี และ TTA ได้คุยกับทางบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แล้ว
เป็ นราคาที่เหมาะสม ส่ วน UMS เป็ นบริ ษทั ที่มีบริ ษทั ลูกอยูห่ ลายบริ ษทั ในส่ วนที่เพิ่ม
มาเกิดจากบริ ษทั ลูกของUMS ถ้าUMS ทําถ่านหิ นอย่างเดียวบางทีอาจจะ turn around
ไม่ได้ บริ ษทั ลูกของ UMS ก็จะเริ่ มทําธุรกิจอย่างอื่นเพื่อเสริ มรายได้เพื่อให้ UMS turn
around ได้เร็ วขึ้น ดังนั้นบริ ษทั ลูกของUMS ก็เริ่ มมี activity เพิ่มมากขึ้น จากเดิมบริ ษทั
ลูกของ UMS จํานวน 4 บริ ษทั แทบจะไม่มี activity อะไรเลย แต่ต่อจากนี้ไปจะมี
activity มากขึ้น เพราะฉะนั้นการสอบบัญชีในบริ ษทั ลูกก็เพิ่มขึ้น มากกว่าของเดิม เป็ น
สาเหตุให้ค่าสอบบัญชีของ UMS แพงมากขึ้นกว่าเดิม
31

นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้บริ ษทั ฯ พิจารณาเรื่ องค่าสอบบัญชีของ TTA ในฐานะบริ ษทั แม่ และ UMS ใน
ฐานะบริ ษทั ลูก ควรให้เหมาะสมไม่เป็ นภาระของบริ ษทั ลูกมากเกินไป

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

รับข้อสังเกตของผูถ้ ือหุ น้ ไว้พิจารณา และขอให้ทางบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด รับไว้พิจารณาด้วย

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

การสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยที่อยูต่ ่างประเทศนั้น
ทางผูส้ อบบัญชีตอ้ งบินไป
ตรวจสอบหรื อไม่ หรื อว่าทางบริ ษทั ย่อยนั้นส่ งตัวเลขมา

นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั ย่อยที่อยูต่ ่างประเทศนั้นมีบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่อยู่
ต่างประเทศนั้นเป็ นผูส้ อบบัญชีจดั ทํามา

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชี

การตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยที่อยูต่ ่างประเทศนั้น บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด มีสาขาและเครื อข่ายอยูท่ วั่ โลกอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้นเวลาสอบบัญชีของ
บริ ษทั ที่อยูต่ ่างประเทศก็จะมีการติดต่อสื่ อสารและส่ งข้อมูลให้กนั ถ้าไม่มีเรื่ องสําคัญ
จริ งๆ ก็จะไม่ได้บินไปประเทศนั้น เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ที่จ่ายค่าสอบ
บัญชีเพิม่ ขึ้น และทางบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีมาตรฐานการสอบ
บัญชีเดียวกันทัว่ โลก

นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุ น้

ในหน้า 33 ของหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องการรับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2557 ในวาระเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
ค่าสอบบัญชี เขียนว่า “บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนอื่นเป็ นเงิน 5.35 ล้าน
บาท (รอบปี บัญชี 2555 : 7.82 ล้านบาท) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการตรวจสอบบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ มของประเทศสิ งคโปร์ (AIS) บัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน (BOI) การยืน่ ชําระภาษีและให้คาํ ปรึ กษาทางด้านภาษี” การจ่ายค่าตอบแทน
ต่างๆ เหล่านี้ ควรจะมีปรากฎว่านอกจากบริ ษทั TTA แล้ว บริ ษทั ย่อยก็มีการจ่าย
ค่าตอบแทน ซึ่ งควรจะปรากฎตัวเลขการจ่ายค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั
หลานนั้น มีค่าการจ่ายเป็ นตัวเลขเท่าไหร่ แสดงออกมาให้เห็นด้วย

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

บริ ษทั ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณา

ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4323
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 5565 เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 31
ธันวาคม 2557 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
งบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น
950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาท) โดยเป็ นค่าสอบบัญชี ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

592,585,361

306,242

59,192

1,059,499

594,010,294

99.7700%

0.0515%

-

0.1783%

100.00%

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผูด้ าํ เนิ นการประชุ ม แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าวาระนี้ เป็ นวาระเกี่ ยวกับการเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
มาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ถึงใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับ
เลือกให้เข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้ ก รรมการที่ มี ร ายชื่ อ ดังต่อ ไปนี้ จะต้อ งออกจากตําแหน่ งตามวาระ โดยมี ผ ลในวัน ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 นี้
1.
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
2.
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
3.
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ฯ จํานวน 3 คนเพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1.
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
2.
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
3.
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
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ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆมีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ี คุณธรรมและจริ ยธรรม มี พ้ืนฐานและความเชี่ ยวชาญจากหลายหลากอาชี พ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสมควร
พิจารณาเลื อ กตั้งบุ คคลตามที่ เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดยผูท้ ี่ ได้รับ เลื อกตั้งทุ กคนจะมี ผลในการเป็ น
กรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/ 2558
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่นดังปรากฏตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
คุณชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุ น้

เสนอแนะให้กรรมการที่มีรายชื่อได้รับคัดเลือกให้เป็ นกรรมการอีกครั้งออกจากห้อง
ประชุมก่อน ตอนที่ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนน
โดยส่ ว นตัวเห็ น ด้ว ยกับ การเลื อ กกรรมการทั้งสามท่ า นและหวังว่าคงจะทําความ
เจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่บริ ษทั และในปี หน้าหวังว่าจะได้เงินปั นผลมากกว่านี้

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้คุณเทพชล โกศล ชี้แจงการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
คุณเทพชล โกศล ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุ น้ ทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ขอให้ผถู้ ือหุ ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนด้วยว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่ งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้ งฉี กบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไป
นับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผูถ้ ือหุน้ พร้อมกันในคราวเดียว
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
8.1
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

588,794,641

4,839,916

85,862

289,875

594,010,294

99.1219%

0.8147%

0.0144%

0.0487%

100.00%
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8.2
นางสาวอุษณา มหากิ จศิริได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

580,655,836

12,947,847

106,518

300,093

594,010,294

97.7518%

2.1797%

0.0179%

0.0505%

100.00%

8.3
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

593,310,973

341,187

66,759

291,375

594,010,294

99.8822%

0.0574%

0.0112%

0.0490%

100.00%

หมายเหตุ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และ
กลับเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุน้ หลังนับคะแนนเสร็จสิ้ น

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุ ด ย่ อย และการแก้ ไขนโยบายค่ าตอบแทนสํ าหรั บ
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผูด้ าํ เนิ นการประชุม รายงานว่า จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มมากขึ้น และแนวปฏิบตั ิที่ดี
ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ด้วยเหตุน้ ี คณะกรรมการจึ ง
พิ จ ารณาและเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงนโยบายค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย และกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผู้
ถือหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้วก่อนการประชุ ม โดยให้มีผลในปี ปฏิ ทิน 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าผูถ้ ือหุ ้นจะมี มติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในรู ปของเงินรางวัลประจําปี จะเริ่ มคํานวณจากผลประกอบการของรอบปี บัญชี
ซึ่ งสิ้ นสุ ดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

นโยบายปัจจุบัน

นโยบายทีเ่ สนอแก้ ไข

กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

เบี้ยเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ

จากเอเซี ยมายังประเทศไทย : 500
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีป
อื่นๆ มายังประเทศไทย :
1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาต่อ
วัน

อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

โบนัส

จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่
กรรมการ ในรู ปของเงินรางวัล
ประจําปี (โบนัส) เพื่อวางแนวทาง
ในการจ่ายผลตอบแทนแก่
กรรมการให้สอดคล้องกับผูถ้ ือหุน้
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ในรู ปของเงินรางวัลประจําปี เมื่อ
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุ น้ *(parent shareholders
funds) เกินร้อยละ 15 โดย
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จะ
ได้รับเงินรางวัลประจําปี ในอัตรา
ร้อยละ 0.50 ของกําไรสุ ทธิของ
งบการเงินรวมส่ วนที่เกินกว่าร้อย
ละ15 ของผลตอบแทนเงินลงทุน
ของผูถ้ ือหุน้ และจะนํามาจัดสรร
ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริ หารเท่าๆ กัน

จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่
กรรมการ ในรู ปของเงินรางวัล
ประจําปี (โบนัส) โดยจะจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการในรู ป
ของเงินรางวัลประจําปี ให้แก่
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของ
กําไรสุ ทธิของงบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ (หลังหักกําไร/
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จะกําหนดเงินรางวัลประจําปี
ให้แก่กรรมการตามที่
เหมาะสม (โดยเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินรางวัล
ประจําปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

ประธานกรรมการ 18,000 บาท
(1.20 เท่าของกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง)
กรรมการ 15,000 บาท/คน

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

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

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

หมายเหตุ
* ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ มาจาก
= กําไรสุ ทธิของงบการเงินรวม TTA - กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ทุนชําระแล้ว + ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ + เงินสํารองตามกฎหมาย + กําไรสะสม

หลังจากผูด้ าํ เนินการประชุมอ่านรายงานจบแล้ว ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุน้

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเริ่ มใช้ต้ งั แต่เมื่อใด

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจะมีผลเริ่ มตั้งแต่ ปี ปฏิทิน 2558
นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุ น้

มีอตั ราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคิดจากอะไร

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเพิ่มจาก 15,000 บาท เป็ น 18,000 บาท ส่ วน
ประธานกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองชุดนี้
ได้เบี้ยประชุมครั้งละ
18,000 บาท และจะขออนุมตั ิให้เพิ่มเป็ น 21,600 บาท

นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุ น้

ในการประชุมเดือนเมษายนถือเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ด้วยหรื อไม่ เพราะการ
ประชุมครั้งนี้ถือเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ของปี 2558 และในเดือนเมษายนก็
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ต้องประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรับรองและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ สําหรับปี 2558 อีก ทําไมต้อง
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ช่วงรอยต่อ 3 เดือนนี้
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนรอบปี บัญชี ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมสามัญประจําปี ผู้
ถือหุ น้ ในเดือนเมษายนอีกรอบ เพื่อรับรองและอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ในช่วงรอยต่อ 3
เดือนนี้

นายธารา ชลปราณี
ผูถ้ ือหุน้

การประชุมสามัญประจําปี ตามกฎหมายแล้วจะมีแค่ครั้งเดียวในรอบปี
ส่ วนการ
ประชุมอื่นๆ จะเป็ นการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่บงั เอิญบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนรอบปี
บัญชี 2557 จึงสงสัยว่าสามารถใช้การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ 2/2558 อีก
ครั้งได้หรื อไม่ เพราะการประชุมครั้งนี้เป็ นการประชุมครั้งที่ 1 ไปแล้ว ในเดือน
เมษายนนี้จะใช้เป็ นครั้งที่ 2 ได้ตามกฎหมายหรื อไม่ ขอฝากไว้สาํ หรับการประชุมครั้ง
หน้าให้บริ ษทั ฯ ไปตรวจสอบตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจํากัด ด้วย

นายเทพชล โกศล
ที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั
เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด

ตามกฎหมายแล้ว เมื่อสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีตามงบการเงินแล้วจะต้องมีการจัดประชุมผู ้
ถือหุน้ ให้อนุมตั ิงบการเงินภายใน 4 เดือน ซึ่ งการประชุมครั้งนี้บริ ษทั ฯ จัดให้มีการ
ประชุมในเดือนมกราคม และเมื่อบริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี จะเป็ นกรณี
พิเศษสามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ได้ 2 รอบ

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯ จะรับไปตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าทําได้
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผถู้ ือหุ น้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้คุณเทพชล โกศล ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนวาระที่ 9 ให้ที่ประชุมรับทราบ
คุณเทพชล โกศล ที่ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ยกเว้นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่มีส่วนได้เสี ย โดย
วาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และทําเครื่ องหมายให้ชดั เจนว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และส่ งบัตรนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และการแก้ไขนโยบายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตามที่เสนอ
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และการแก้ไขนโยบาย
ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลในปี ปฏิทิน 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าผูถ้ ือหุน้ จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมโดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

นโยบายค่ าตอบแทนกรรมการที่ผ้ถู ือหุ้นอนุมัติ

กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

เบี้ยเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ

จากเอเซี ยมายังประเทศไทย : 500 ดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย :
1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน

โบนัส

จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่กรรมการ ในรู ปของเงินรางวัลประจําปี
(โบนัส)
โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงินรางวัล
ประจําปี ให้แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1
ของกําไรสุ ทธิของงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ (หลังหักกําไร/ขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกําหนดเงินรางวัลประจําปี ให้แก่
กรรมการตามที่เหมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินรางวัล
ประจําปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในรู ปของเงินรางวัลประจําปี จะเริ่ มคํานวณจากผลประกอบการของรอบปี บัญชี ซ่ ึ งสิ้ นสุ ดเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2557
ผลการลงคะแนนเป็ นดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

534,378,624

7,756,471

51,410,156

465,043

594,010,294

89.9611%

1.3057%

8.6547%

0.0782%

100.00%

วาระที่ 10

พิจารณารับทราบความคืบหน้ าของการนําบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็ นวาระพิจารณารับทราบความคืบหน้าการเข้าจดทะเบียนของบริ ษทั
พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“PMTA”) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
ได้กล่าวขอให้ คุณสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ ายงานความคืบหน้า
ดังกล่าวต่อที่ประชุม
นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงินกล่าวถึงความเป็ นมาของ PMTA ว่า
เป็ นบริ ษทั เพื่อการลงทุน (“Holding company”) โดยมีบริ ษทั ลูกอยูส่ องบริ ษทั คือ บริ ษทั บาคองโค จํากัด (“บาคองโค”) ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ผลิตปุ๋ ยชั้นนําในประเทศเวียดนามและบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย (สิ งคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (“PMTAS”) โดยมี
สัดส่ วนการถือครองหุน้ ร้อยละ 100 ในแต่ละบริ ษทั เนื่องจากเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ยงั ไม่อนุญาตให้บริ ษทั ต่างชาติมา
จดทะเบียนในไทยได้โดยตรง จึงต้องให้ PMTA ซึ่ งเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งส์นาํ หุ น้ ของ PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน โดยบาคองโคประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปุ๋ ยเคมีเชิง
ผสม ปุ๋ ย NPK ปุ๋ ยเคมีเชิงเดี่ยว ปุ๋ ยเชิงประกอบ โดยมี PMTAS เป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ เป็ นผูจ้ ดั ซื้ อจัดหา
วัตถุดิบเพื่อนําเข้าไปในประเทศเวียดนาม สําหรับจุดเด่นของธุรกิจ PMTA และบาคองโค มีท้ งั หมด 6 ด้าน ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็ นผูน้ าํ ตลาดทางด้านปุ๋ ยเคมี
มีความสามารถในการผลิตที่ครบวงจร มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
มีการส่ งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทัว่ โลก
มีการบริ หารความเสี่ ยงด้วยความระมัดระวังมีรายได้จากให้เช่าพื้นที่โรงงานจัดเก็บสิ นค้า
กําไรมีการเติบโตที่ดีอย่างเห็นได้ชดั
มีผบู้ ริ หารที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และมีเครื อข่ายที่จะสามารถขยายตลาดได้
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ผู้นําตลาดทางด้ านปุ๋ ยเคมีในเวียดนาม บาคองโค มีการขยายกําลังผลิตในปี 2557 สามารถขยายกําลังผลิตจาก
350,000 ตัน เป็ น 450,000 ตัน สามารถกล่าวได้วา่ บาคองโค เป็ นบริ ษทั เอกชนที่กาํ ลังผลิตปุ๋ ยสู งสุ ดในเวียดนาม และมีส่วน
แบ่งการตลาดในปุ๋ ย NPK ร้อยละ 9 และปุ๋ ย NPK คุณภาพสูงร้อยละ 25 สูตรการผลิตปุ๋ ยของบาคองโคได้ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทนั สมัย จึงเป็ นผูน้ าํ ตลาดของปุ๋ ยระดับ Premium ของเวียดนาม
ความสามารถในการผลิตทีค่ รบวงจร มีเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ผลิตภัณฑ์ของบาคองโค มีความหลากหลาย และมี
การทํา USP (Uria Super Phosphate) ซึ่ งเป็ นสู ตรพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นผูน้ าํ ทางด้านนี้ใน
เวียดนามอย่างแท้จริ ง
มีการส่ งออกไปยังประเทศต่ างๆ นอกจากจะพยายามเป็ นผูน้ าํ ทางการตลาดในประเทศเวียดนามแล้ว บาคองโค ก็
ยังมีนโยบายขยายการส่ งออก แม้จะเพิง่ เริ่ มขยายการส่ งออกได้ไม่นานแต่อตั ราการเติบโตประมาณร้อยละ 3.5 (CAGR) ซึ่ ง
เป็ นการเพิ่มอัตราการส่ งออก ทําให้ยอดส่ งออกของบาคองโค อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 30 ซึ่ งช่วยให้บาคองโคสามารถรับความ
เสี่ ยงในด้านการตลาดและด้านการบริ หารอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีข้ ึน
บริหารความเสี่ ยงจากรายได้ บาคองโค มีธุรกิจเสริ มในเรื่ องเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ ในพื้นที่ส่วนที่ยงั เหลือใช้ก็
นําออกมาให้เช่า ซึ่ งมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา นัน่ คือประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ที่ให้เช่ารวมทั้งหมดมี
ประมาณ 61,000 ตารางเมตร ในประเทศเวียดนามมีการให้เช่าพื้นที่มีความต้องการค่อนข้างสูง
กําไรมีการเติบโตทีด่ อี ย่ างเห็นได้ ชัด ภาพรวมของ บาคองโค คือ มีรายได้ที่เพิม่ สูงขึ้น และกําไรขั้นต้นที่สูง โดย
กําไรขั้นต้นอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 34.6 ส่ วนกําไรสุ ทธิเติบโตอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 22.3 สาเหตุที่ บาคองโค มีการเติบโตที่
โดดเด่นคือ มียอดขายที่เพิ่มขึ้น และมี Product Mix ที่มีอตั ราการขยายตัวค่อนข้างสูง ทําให้มีสัดส่ วนกําไรที่ดีข้ ึน
หลังจากนั้น นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงินได้ขอให้ นายพงศานติ์
คล่องวัฒนกิจ ที่ปรึ กษาทางการเงิน จากธนาคารซี ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“CIMB”) เป็ นผูช้ ้ ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียด
ความคืบหน้าการนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบ
นายพงศานติ์ กล่าวถึงรายละเอียดของการเสนอขายหุน้ PMTA รวมทั้งหมด 35.42 ล้านหุน้ โดยส่ วนแรก คือ หุ น้
สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ซ่ ึ งเสนอขายโดย PMTA จํานวน 8.1 ล้านหุน้ และอีกส่ วนหนึ่ ง คือ หุน้ สามัญเดิมของ PMTA ที่ถือ
โดย TTA ซึ่ งจะเสนอขายโดย TTA จํานวน 27.32 ล้านหุ น้ ทั้งนี้ ในอนาคต PMTA มีแผนที่จะขยายตลาดและธุรกิจต่างๆ
และการขยายพื้นที่ให้เช่า โดยการเสนอขายหุ น้ จะเสนอ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ก่อน โดยกําหนดอัตราตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ สามัญของ TTA (Pre-emptive right) โดยให้สิทธิในการ จองซื้ อหุน้ สามัญ ของ PMTA ที่อตั ราส่ วนเท่ากับ 37 หุน้ สามัญ
ของTTA ต่อ 1 หุ น้ สามัญของ PMTA เศษทศนิยมของหุน้ จากการคํานวณจะถูกปัดทิ้ง และ ได้รับสิ ทธิการจองซื้ อหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนและหุ น้ สามัญเดิมของ PMTA เกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่กาํ หนดไว้ (Oversubscription) โดยสิ ทธิ ดงั กล่าว
จะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนหุ น้ จองซื้ อตามสิ ทธิที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายนั้นได้รับ เศษทศนิยมของหุน้ จากการคํานวณ
จะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ การกําหนดราคาหุน้ ของ PMTA ขณะนี้ยงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติ
อนุมตั ิกาํ หนดช่วงราคา IPO ที่ 17 - 20 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะได้แจ้งราคาขายสุ ดท้ายให้ทราบต่อไป
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กล่าวเสริ มว่า ผูบ้ ริ หารเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ TTA ก่อน โดยอยากให้สิทธิกบั ผูถ้ ือหุน้ ของ TTA ที่เป็ นบริ ษทั แม่อย่างเท่าเทียมกัน จึง
กําหนดการเสนอขายหุน้ PMTA ในลักษณะ Pre-emptive Right ซึ่ งจะเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ TTA ก่อนแล้วจึงเสนอขาย
ให้กบั บุคคลภายนอกต่อไป
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เพื่อการรับทราบ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม แต่ผู้
ถือหุน้ ไม่จาํ เป็ นต้องอนุมตั ิรายการนี้
นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

ขอทราบว่าก่อนเวลาจองซื้ อ จะมีการสรุ ปราคาของหุน้ PMTA ออกมาแล้วใช่หรื อไม่

นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
จากธนาคาร CIMB

ผูถ้ ือหุ น้ จะได้ทราบราคาก่อนการเปิ ดจองซื้ อหุน้ PMTA แน่นอน

นายอนุ ว่องสารกิจ
ผูถ้ ือหุ น้

เรื่ องสัดส่ วนการจองหุน้ ของ PMTA หากมีเศษจะปั ดทิ้งหรื อปัดขึ้น และสิ ทธิในการจอง
หุน้ เกินสิ ทธิ ที่กาํ หนดอยูท่ ี่ไม่เกินร้อยละ 20 ของสิ ทธิที่ได้รับ ทําไมถึงกําหนดจํานวน
เท่านี้ เนื่องจาก เป็ นที่สนใจของผูถ้ ือหุน้ และเป็ นที่ตอ้ งการมาก และทําไมราคาเปิ ดจอง
ถึงมีราคาสู งกว่า หุน้ บริ ษทั แม่

นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
จากธนาคาร CIMB

ราคาของ IPO จะเป็ นเท่าไรขึ้นอยูก่ บั จํานวนหุน้ ที่เสนอขาย รวมถึงราคาพาร์ที่ แตกต่าง
กัน จึงเป็ นเหตุให้หุน้ PMTA มีราคาสูงกว่าหุ น้ TTA ซึ่ งราคาพาร์ของ PMTA อยูท่ ี่ 10
บาท ส่ วนรายละเอียดของจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุ น้ จะได้รับจัดสรรนั้น ทางบริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“TSD”) จะจัดส่ งใบรับรองสิ ทธิ ไปยังผูถ้ ือหุน้
โดยจะระบุวา่ สามารถจองได้กี่หุน้ แต่สาํ หรับอัตราจองเกินกว่าสิ ทธิ ผูถ้ ือหุ น้ จะต้อง
คํานวณเองเพราะตอนนี้ทาง TSD ยังไม่มีโปรแกรมสําหรับการคํานวณ ดังกล่าว
นอกจากนี้ สําหรับการกําหนดวันขึ้นเครื่ องหมาย XR และ XB ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่ ง
เป็ นวันเดียวกันนั้น เนื่องจากต้องการให้ผถู้ ือหุน้ ได้สิทธิท้ งั RO ของ TTA และ IPO ของ
PMTA ในวันเดียวกัน และเกณฑ์การให้สิทธิจองเกินอัตราส่ วนที่ร้อยละ 20 ก็เพื่อให้
เป็ นไปในอัตราส่ วนจองเกินสิ ทธิที่เป็ นตัวเลขเดียวกันกับ Right Offering ของ TTA
จากที่ทราบกันแล้วว่า PMTA เป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งส์ ซึ่ งไม่อยากให้ซอ้ นกับ TTA ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ที่ถือหุน้ เพื่อการลงทุน (Investment Holding) ขอถามผูบ้ ริ หารว่าได้มองอนาคต
หรื อแนว ทางธุรกิจของ PMTA ไว้อย่างไร

นายสมบูรณ์ เอื้อมอารี วงศ์
ผูถ้ ือหุน้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ

จุดประสงค์หลักของ PMTA ในขณะนี้ คือ เพื่อนําบาคองโค เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพราะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ไม่สามารถนําบริ ษทั ต่างชาติ
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ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยได้โดยตรง ส่ วนอีกจุดประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อ
ลงทุนเรื่ องปุ๋ ย และพื้นที่โรงงานให้เช่า

นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี
ผูถ้ ือหุ น้

หลังจากที่ PMTA จ่ายเงินปั นผลไปแล้ว ตอนนี้ บริ ษทั บาคองโค มีกาํ ไรเหลือเท่าไหร่

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

กําไรสะสมหลังจากจ่ายเงินปันผลของบาคองโค อยูท่ ี่ 264 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นใดอีก
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับ PMTA และสรุ ปว่าที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ รับทราบความคืบหน้าของการนํา PMTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
นางสาววิภา สุ วณิ ชย์
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ ง
เสริ มผูล้ งทุนไทย

ถามเกี่ยวกับเรื่ องปัญหาคอรัปชัน่ อยากทราบว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่ องนี้อย่างไร
ถ้าไม่มี หรื อ มี อยากทราบเหตุผล แผนดําเนินงาน และมีนโยบายอย่างไร

นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ

เป็ นคําถามที่เป็ นประโยชน์มาก สําหรับ TTA มีนโยบายสนับสนุนการป้ องปราม ไม่ให้
เกิดการคอรัปชัน่ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ร่ วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ดําเนินการเช่น การมีขอ้ กําหนดว่าด้วยเรื่ องของการจัดซื้ อจัดจ้าง นโยบายในเรื่ องของการ
ควบคุมภายในต่างๆ เพื่อป้ องกันปั ญหาการคอรัปชัน่ ซึ่ งเรื่ องต่างๆ ก็เป็ นไปตามนโยบาย
ที่ได้แถลงไว้ในเรื่ องการไม่สนับสนุนการคอรัปชัน่

นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุน้

อ้างถึงหน้า 23 ของหนังสื อเชิญประชุมฯ ที่เขาได้เคยถามไว้เกี่ยวกับ เรื่ องพลังงาน
ทดแทนหรื อ Shale Gas ในปี นี้ ราคานํ้ามันดิบลดลง เป็ นเรื่ องของสงครามราคา ซึ่ ง
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ทาํ การลดราคานํ้ามันลง มีผลให้ประเทศอื่นๆ ที่เริ่ มมีการผลิต
และเป็ นคู่แข่ง มีภาระต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น อาจถึงขั้นส่ งผลให้มีการเลิกผลิตไป
เพราะต้นทุนแพงกว่าประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่ ง การที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ขาย
นํ้ามันในราคาถูกก็ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศซาอุดิอาระเบีย เพราะไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง
ต้นทุนแล้ว ในทางกลับกัน ประเทศซาอุดิอาระเบีย กลับทําการกักเกณฑ์น้ าํ มันในตลาด
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และได้เงินจากตรงนั้น ไม่ตอ้ งรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคา จึงอยาก
เรี ยนถามว่า ในท้ายที่สุดแล้ว จะเป็ นไปตามเจตนารมย์ ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ไหม
เมื่อราคาถึงระดับนี้ผผู้ ลิตรายใหม่ๆ ก็จะอยูไ่ ม่ได้ ถึงแม้วา่ เร็ วๆ นี้ราคานํ้ามันขึ้นมา
เล็กน้อยก็ตาม
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

เป็ นเรื่ องที่ปนกันสองเรื่ อง เรื่ องปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากมีการผลิตนํ้ามันออกมามากเกิน
ความต้องการของตลาด ทั้งพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานจากที่ที่แต่ก่อน
พัฒนาไม่ได้ ถ้าผลิตแล้วต้องใช้ตน้ ทุนสูง เช่น พลังงานจากนํ้าลึก เป็ นต้น ทําให้ปริ มาณ
อุปทานมากกว่าอุปสงค์ ทําให้ราคาลดลง ถ้าจะไม่ลดลงก็จะต้องมีการลดกําลังการผลิต
ซึ่ งก่อนหน้านี้ ในตลาดนํ้ามัน ทั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย และ กลุ่มประเทศ OPEC เป็ น
ตัวแปรที่ช่วยประคองราคานํ้ามัน ซึ่ งแตกต่างจากครั้งนี้ ซึ่ งทั้งสองกลุ่มไม่ยอมทําให้ ซึ่ งมี
ผลกระทบกับแหล่งผลิตที่มีตน้ ทุนแพงๆ ทําให้ตอ้ งทยอยหรื อชะลอการผลิต หรื อลดลง
การผลิต หรื อ อาจจะต้องทบทวนหรื อชะลอการผลิตออกไป ทําให้กระทบถึงสถาบัน
การเงินที่ปล่อยเงินกูเ้ พื่อการนี้ อาจจะต้องชะลอหรื อทบทวนการลงทุนเช่นกัน ความ
สมดุลก็จะกลับคืนมา และราคาก็อาจจะกลับขึ้นไป ในขณะเดียวกัน เรื่ องการเมือง ก็อาจ
มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ประเทศรัสเซี ย อิหร่ าน อิรัก เวเนซุเอล่า ซึ่ งการกระทําดังกล่าวนี้
อาจจะเกิดจากการตั้งใจหรื อไม่กต็ าม ซึ่ งอาจจะไม่ถึงขั้นที่ทาํ ให้ประเทศล้มละลายหรื อ
อยูไ่ ม่ได้เลย ซึ่ งปัญหาจะตามมามาก รัสเซี ยจะไม่มีเงินไปชําระหนี้ สถาบันการเงินที่
ปล่อยเงินหรื อไปกูเ้ พื่อการลงทุน สถาบันการเงินที่ทาํ การลงทุนในหุน้ ในบริ ษทั นํ้ามัน
ทั้งหลายจะได้รับผลกระทบ และจะลามไปยังเรื่ องอื่นๆ อย่างไรก็ดี ราคานํ้ามันก็มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ แต่ดว้ ยเหตุที่เรามีธุรกิจที่หลากหลาย จึงไม่ได้ส่งผลกระทบมาก
นัก ดังที่ได้อธิ บายไปในตอนต้นของการประชุม และปัจจุบนั ผลประกอบการเรายังคงดูดี
อยู่ ดังนั้นหากราคานํ้ามันกลับขึ้นมา ก็ยอ่ มส่ งผลดีต่อธุรกิจ

นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุ น้

สงครามราคานํ้ามันที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทํากับนานาประเทศในครั้งนี้ โดยการยืน
ราคาที่ต่าํ จะเป็ นลักษณะเดียวกับธุรกิจ Modern trade ที่ทาํ ลายระบบร้านค้าของชําใน
ประเทศไทยหรื อไม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ราคานํ้ามันถ้าตํ่ามากเกินไป ก็ยอ่ มก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ส่ งผลต่อสถาบันการเงิน
ต่อไป ซึ่ งสุ ดท้ายก็จะย้อนกลับไปที่ตน้ ทาง ตัวอย่างเช่น ปัจจุบนั ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ผลิตนํ้ามันได้ 10 ล้านบาร์ เรลต่อวัน ถ้าราคานํ้ามันลดไป 50 เหรี ยญต่อบาร์เรล ดังนั้น 1
วัน ก็จะขาดรายได้ไป 500 ล้านเหรี ยญ 10 วันก็ 5,000 ล้านเหรี ยญ ถ้า 300 วันก็ราวๆ
150,000 ล้านเหรี ยญ ซึ่ งเป็ นจํานวนที่มาก สุ ดท้ายก็ไม่มีใครอยากได้รับผลกระทบนี้ จึง
ต้องกลับไปสู่ งเรื่ องความสมดุลของราคา ด้วยเหตุผลนี้ทุกฝ่ ายจึงต้องหันหน้าคุยกัน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบไปทัว่ โลกว่ามีจุดเริ่ มจากราคานํ้ามัน
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นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

กล่าวชมเชยประธานกรรมการในการดําเนินการประชุม ที่สามารถทําได้ดีและดูแลผูถ้ ือ
หุ น้ รายย่อยในการเปิ ดโอกาสให้ต้ งั คําถามและแสดงความเห็น อย่างไรก็ตาม ขอ
เสนอแนะให้กระชับการประชุม โดยให้เป็ นการตั้งคําถามที่เกี่ยวกับการประชุม และลด
คําถามที่ยดื เยื้อออกไป เพราะทําให้การประชุมยาวนานมาก
ในเรื่ องที่ TTA การเป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ เพื่อการลงทุน (investment
holding company) และมีการปรับวิสัยทัศน์ให้เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
เพื่อการลงทุน ในความคิดเห็นส่ วนตัวเห็นว่า ยังไม่เด่นชัดว่าจะไปในทิศทางใด ซึ่ งที่
ผ่านมาแม้จะเริ่ มมีกาํ ไร แต่ไม่แน่ใจว่า จะมีกาํ ไรอย่างยัง่ ยืนหรื อไม่
ในเรื่ องการแจกอาหารและของชําร่ วยให้แก่ผถู้ ือหุน้ ขอเสนอแนะว่า บริ ษทั ฯ ควรให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาลงทะเบียนด้วยตนเองก่อน ส่ วนผูร้ ับมอบฉันทะถ้าหากจะให้อาหารและ
ของชําร่ วยด้วย ควรรอให้ผถู้ ือหุน้ ที่มาลงทะเบียนด้วยตนเองได้สิทธิครบทั้งหมดก่อน
หรื อบริ ษทั ฯ ควรให้อาหารและของชําร่ วยแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
การจัดการแบบนี้จะช่วยให้ลดปั ญหาเรื่ องของชําร่ วยและอาหารที่ไม่เพียงพอได้

นายธนประเสริ ฐ ภมรไพโรจน์
ผูถ้ ือหุ น้

ขอเสนอแนะในเรื่ องการแจกของชําร่ วยเพิม่ เติม กล่าวคือ บริ ษทั ฯ ควรยึดตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ที่ขอความร่ วมมือให้บริ ษทั ต่างๆ
งดการแจกของชําร่ วยในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั ฯที่มีสินค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นของตนเอง ซึ่ ง
กรณี เช่นว่านี้สามารถนําสิ นค้าของตนเองแจกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของตนเองได้ นอกจากนี้ขอ
เสริ มในส่ วนของอาหารและของชําร่ วยว่า บริ ษทั ฯ ควรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มาลงทะเบียน
ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผรู้ ับมอบฉันทะ ควรมีสิทธิเพียงการรับมอบอํานาจมาลงคะแนน
เสี ยง

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

รับทราบความคิดเห็นของผูถ้ ือหุ น้ เกี่ยวกับการดําเนินการประชุม โดยกล่าวว่า ในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ หากประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ตั้งคําถามน้อยเกินไป ก็อาจจะ
กลายเป็ นการตัดสิ ทธิ ผถู้ ือหุ น้ ในการตั้งคําถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึง
จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม และในเรื่ องของอาหารและของชําร่ วย ผูถ้ ือหุน้ แต่
ละท่านก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน บริ ษทั ฯ ขอรับไปพิจารณาและดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและ
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ขอรับไปพิจารณา และดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาํ ถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุมเวลา 18.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ
(นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กลุ )
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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