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นายพอล ฟลิปส์

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

กิจการเบือ้ งต้ น:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้นางสาวธนิกา
สุ วรรณรัตน์ เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ และผูด้ าํ เนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ
นางสาวธนิกา สุ วรรณรัตน์ (ผูด้ าํ เนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและแนะนําคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูส้ อบบัญชี ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผถู้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 854 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ 424,748,247 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจํานวน 754 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 232,589,206 หุน้ รวมจํานวน
ผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 1,608 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 657,337,453 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 36.0848
ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
(หุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
1,821,646,607 หุ น้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
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หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ เข้าสู่ การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
2/2558 และได้มอบหมายให้ ดร. ปริ มญดา ดวงรัตน์ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด เป็ นผู้
ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ และการนับคะแนนเสี ยง
ดร. ปริ มญดา ดวงรัตน์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนนเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ
ตามลําดับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมโดยจะมีการนําเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระและจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นกรุ ณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณาผู้
ถือหุน้ แนะนําตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
นอกจากนี้เพื่อให้ผถู้ ือหุ น้ ทุกคนซึ่ งได้ลงทะเบียนเข้าประชุมได้มีส่วนร่ วมในการประชุม บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ที่
นัง่ สํารองไว้รองรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมในห้องได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีจอภาพ ถ่ายทอดบรรยากาศใน
การประชุมเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่อยูน่ อกห้อง สามารถติดตามการดําเนินการประชุมได้พร้อมกับผูถ้ ือหุ น้ ในห้องประชุม โดยผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งที่อยูใ่ นพื้นที่ดา้ นนอกสามารถซักถามและแสดงความเห็นได้ โดยขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ นําผูถ้ ือ
หุน้ เข้ามาในห้องประชุมเพื่อซักถาม และแสดงความเห็น ณ จุดที่จดั ให้มีไมโครโฟน
2. ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงเต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ของ
ตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระบริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
และจะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง กรุ ณาลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง และยกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนํามานับคะแนน
ผูถ้ ือหุน้ ที่อยูพ่ ้นื ที่ดา้ นนอกห้องประชุมก็สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ดว้ ยวิธีการเดียวกัน
โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนํามานับคะแนน
สําหรับผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. สําหรับในวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ยงลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้จะมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึง
วิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้ อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6. ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่ผถู้ ือ
หุน้ ได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนือจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ย
ดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
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ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่าง
ชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใดจะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
หรื อทําเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อการไม่ทาํ เครื่ องหมาย
ใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น
7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยงเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมีการดําเนินการประชุมหรื อพิจารณาวาระ
ต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
8. บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะอยูร่ ่ วมพิจารณาวาระต่างๆ จนเสร็ จสิ้ นการประชุมครบถ้วนทุก
วาระ อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีเหตุจาํ เป็ นต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระใด
ขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ตอ้ งออกจากห้องประชุมนั้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดา้ นหน้าห้องประชุมเพื่อ
คืนบัตรลงคะแนนของท่านและบันทึกการออกจากห้องประชุมต่อไป
บริ ษทั ฯ จะตรวจนับบัตรลงคะแนนและรวมคะแนนเมื่อถึงการพิจารณาในแต่ละวาระเท่านั้น และจะตรวจ
นับและรวมคะแนนเฉพาะการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ยงั อยูใ่ นที่ประชุม โดยมิได้บนั ทึกการ
ออกจากที่ประชุม
หลังจากที่ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากัด มาตรวจสอบการลงทะเบียน และการนับคะแนน
เสี ยงในที่ประชุมและขอให้มีผถู้ ือหุ น้ 2 รายมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงด้วย ซึ่ งได้มีผถู้ ือหุน้ 2 รายคือ นาย
ประกาศิต เรื องรายวัน ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายเอกสิ ทธิ์ เหมวงศ์ และนางสาวสุ จิตรา เล่ห์ประเสริ ฐ ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นางสาวสุ วรรณา เอื้อเบญจพล
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2558 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
28 มกราคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่ งผูด้ าํ เนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558
ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
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เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

671,182,016

294,904

167,102

359,107

672,003,129

99.9026%

0.0438%

-

0.0534%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 132 รายนับจํานวนหุ ้นได้รวม 14,665,676
หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,740 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 672,003,129หุน้

วาระที่ 2

พิจ ารณารั บทราบผลการดํา เนิ นงานของบริ ษั ทฯ สํ า หรั บ งวดสามเดือ น สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธั นวาคม 2557
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และขอให้คุณสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ถึง
ภาพรวมของการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ ผ่านมา กล่าวคือ บริ ษทั ฯ
มีกาํ ไรสุ ทธิ 154,726,404 บาท ซึ่ งมาจาก ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กําไรจากธุ รกิจขนส่ ง (บริ ษทั
โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หรื อ TSS) ประมาณ 19 ล้านบาท กําไรจากธุ รกิจพลังงาน (บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์
จํากัด (มหาชน) หรื อ เมอร์เมด) ประมาณ 82 ล้านบาท ผลขาดทุนของธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิ น (บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์ วิสเซส
จํากัด (มหาชน) หรื อ UMS) ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการช่วงที่ผ่านมา และ กําไรจากธุ รกิจ
ปุ๋ ยเคมี เพื่อการเกษตรและคลังสิ นค้า (บริ ษทั บาคองโค จํากัด หรื อ บาคองโค ซึ่ งถือหุ ้นโดย บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเซี ย
โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรื อ PMTA) ประมาณ 55 ล้านบาท
ภาพรวมการลงทุนในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา ประกอบด้วย
- การลงทุนของ TSS ในปี 2557 เพื่อขยายกองเรื อ โดยการซื้ อเรื อมือสอง ขนาด Supramax จํานวน 6 ลํา
- 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
- การลงทุนของบาคองโค เพื่อขยายสายการผลิตให้เพิม่ ขึ้น 100,000 ตัน
- การลงทุนของ TTA ในกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจหลักที่ได้กล่าวมา ได้แก่ การลงทุนในธุรกิจเครื่ องดื่ม
ซึ่ งเป็ นธุรกิจกลุ่มใหม่ของ TTA เพื่อซื้ อหุ ้นจํานวนร้อยละ 9 ในบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัสตรี กรุ๊ ป จํากัด ซึ่ งเป็ นที่
รู้จกั กันดีในฐานะผูผ้ ลิตนํ้าผลไม้ Pipa และมีฐานการผลิตในประเทศจีน
สัดส่ วนการลงทุนในธุรกิจต่างๆของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
- ร้อยละ 89 ของพอร์ ตการลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นการลงทุนในธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง และการลงทุน
ในธุรกิจพลังงาน
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- ร้อยละ 11 ของพอร์ ตการลงทุนทั้งหมดของบริ ษทั ฯ เป็ นการลงทุนในธุ รกิจปุ๋ ย ธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุ รกิจ
อื่นๆ
แนวโน้มความท้าทายในธุรกิจต่างๆ ของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2558
- อัตราค่าระวาง BSI ของตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ดี TSS ยังสามารถจัดการค่าระวางเรื อเฉลี่ย
(TCE) ให้อยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันได้และมีประสิ ทธิภาพ
- ธุ รกิจด้านพลังงาน ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคานํ้ามันซึ่ งปรับตัวลดลงในปี ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี
เมอร์ เมดมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้าอยู่ จึงทําให้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 เมอร์เมดยังสามารถทํากําไรได้ ดังนั้นเป้ าหมาย
ของเมอร์ เมดในอนาคตจึงต้องมองหาสัญญาระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการลงทุนใหม่ในกลุ่มธุรกิจนี้ โดยปั จจุบนั มีหลาย
บริ ษทั ที่อยูใ่ นขั้นตอนการเจรจาสัญญาระยะยาวกับทางบริ ษทั ฯ
- เป้ าหมายของธุรกิจของ UMS คือการลดการขาดทุนให้ได้มากที่สุด ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ผลขาดทุนของ
UMS ลดลง
- ธุรกิจปุ๋ ย หรื อ PMTA มีแนวโน้มที่จะเติบโตและทํากําไรได้อย่างแข็งแกร่ ง
ภาพรวมการดําเนินงานของบริ ษทั ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา เริ่ มต้นจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน (Restructuring)
เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส ก้าวสู่ การเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในธุ รกิจหลักของบริ ษทั (Reinvestment) ซึ่ งเห็นได้ชดั ว่าธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานเพิม่ ความมีเสถียรภาพให้กบั ผลกําไรของบริ ษทั ฯ โดยผลกําไรที่ได้รับจากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานช่วยลดความผัน
ผวนของกําไรจากธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองและธุ รกิจขุดเจาะกับวิศวกรรมใต้ทะเลซึ่ งมีความผันผวน หรื ออาจกล่าวได้ว่า
ในช่วงที่ผา่ นมา เป็ นการเติบโตด้วยทรัพยากรในองค์กร (Organic Growth) ซึ่ งหมายถึง การลงทุนต่อธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ
หรื อธุ รกิจที่มีอยู่ อาทิ ด้านขนส่ ง เพื่อสร้างให้เกิดผลกําไรมากขึ้ นและปรั บปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพให้ดียิ่งขึ้ น อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ ยังคงมองหาโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่ วนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพอร์ ตการลงทุน เพื่อให้บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนรายได้
จากธุ รกิจที่มีความผันผวนน้อยให้เพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งไปยังการเติบโตด้วยทรัพยากรภายนอกองค์กร (Inorganic Growth) ซึ่ ง
หมายถึงการซื้ อกิจการใหม่ หรื อการทํา M&A ซึ่ งเป็ นการต่อยอด หรื อเสริ มภาพรวมการลงทุนของบริ ษทั ฯ ให้มีผลตอบแทนที่
มัน่ คงในการสร้างผลกําไรและการเติบโตให้มากยิง่ ขึ้น
หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวรายงานภาพรวมของ
บริ ษทั ฯ แล้ว นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ได้กล่าวรายงานผลการดําเนิ นงาน
และแนวโน้มธุรกิจดังนี้
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานรวมรอบระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม) ระหว่างปี 2556 และ 2557 พบว่า
รายได้เพิ่มขึ้นจาก 5,297 ล้านบาท เป็ น 6,207 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากผลกระทบปั จจัยทางธุรกิจในปี 2557 มีมากกว่าปี
ที่ผา่ นมา จึงส่ งผลให้ EBITDA และกําไรสุ ทธิ น้ นั ลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2556 ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบ
ผลการดําเนิ นงานระยะเวลา 12 เดือนระหว่างรอบปี ปฏิทิน 2556 และ 2557 พบว่า รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 19,570 ล้านบาท เป็ น
22,341 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14 EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 2,588 ล้านบาท เป็ น 3,575 ล้านบาท หรื อร้อยละ 38 และกําไรสุ ทธิ
เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุน 109 ล้านบาท (ไม่รวมการด้อยค่าของสิ นทรัพย์) เป็ นกําไร 986 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,003
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โครงสร้ างรายได้และการลงทุน ยังคงประกอบด้วย 4 ธุ รกิจหลัก ได้แก่ ธุ รกิจขนส่ ง ซึ่ งมีสัดส่ วนประมาณ 1 ใน 3
ของโครงสร้างรายได้และการลงทุน ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ ซึ่ ง PMTA เป็ นบริ ษทั หลักที่สร้าง
รายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้
กําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ จากกลุ่มธุ รกิ จหลักที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดี ยวกันในปี ที่ผ่านมา มีสาเหตุจากปั จจัย
ระดับมหภาค (Macro Factor) เช่น อัตราค่าระวางเรื อของตลาดโลก เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจของ UMS ก็สามารถลดผล
ขาดทุนจาก 35 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปี ปฏิทิน 2556 เหลือผลขาดทุน 20 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปี ปฏิทิน 2557
นอกจากนี้ ธุรกิจ PMTA ต้องเผชิญกับสภาวะนํ้าท่วมและการปรับเปลี่ยนนโยบายทางภาษีในเวียดนาม ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการ
ชะลอการซื้ อปุ๋ ย จึงทําให้ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายผลกําไรของ PMTA จึงน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันในปี 2556 ทั้งนี้ หากพิจารณา
กําไรสุ ทธิเมื่อเปรี ยบเทียบรอบระยะเวลา 12 เดือนระหว่างรอบปี ปฏิทิน 2556 และ 2557 พบว่า กําไรสุ ทธิ ของ TSS เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 299 เมอร์เมดมีกาํ ไรสุ ทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 UMS ยังคงมีผลขาดทุน แต่ปรับตัวดีข้ ึนร้อยละ 75 และ กําไรสุ ทธิ PMTA คงที่
ธุรกิจขนส่ งสิ นค้าด้วยเรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกอง (ดําเนินงานโดย บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี)
ในช่วงระหว่างปี 2557 TSS ได้มีการขยายกองเรื อเพิ่มขึ้น จึงทําให้ค่าเฉลี่ยของ DWT (Average Deadweight Tonnage)
ในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี ปฎิทิน 2557 เพิ่มขึ้นเป็ น 50,636 ตัน แม้วา่ การขยายกองเรื อทําให้ TSS มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไร
ก็ดีค่าระวางเรื อของตลาดโลกในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายนี้ปรับลดลงอย่างมีนยั สําคัญ หากแต่การบริ หารจัดการที่ดีของ TSS จึงทํา
ให้มีค่าระวางเรื อเฉลี่ย (TCE) ดีกว่าตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อ (Owner Expenses)ในไตรมาสสุ ดท้ายของปี ปฏิทิน
2557 อยูท่ ี่ประมาณ 3,896 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันถือว่าตํ่ากว่าตลาด ซึ่ งอยูท่ ี่ 5,121 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรื อตํ่ากว่าตลาดถึง
ร้อยละ 24 ซึ่ งการบริ หารจัดการต้นทุนของ TSS ถือเป็ นความโดดเด่นในด้านการดําเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่สามารถ
เอาชนะภาพรวมของตลาดได้
ผลการดําเนินงานทั้งปี ของกลุ่มธุรกิจนี้ถือว่าเป็ นที่น่าพอใจ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านรายได้ กําไรขั้นต้น EBITDA และ
กําไรสุ ทธิ ซึ่ งดีข้ ึนกว่าปี 2556 อย่างชัดเจนแม้วา่ สถานการณ์ตลาดจะยังอ่อนตัว นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบการดําเนินงานของ
ไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2556 และ 2557 พบว่า ค่าระวางเรื อเฉลี่ยของ TSS ลงลงร้อยละ 7 ซึ่ งลดลงน้อยกว่าค่าดัชนี BSI ซึ่ งลดลง
ร้อยละ 30 โดยมีส่วนต่างกําไรจากการเช่าเหมาลําที่ลดลง กล่าวโดยสรุ ป เมื่อเปรี ยบเทียบการดําเนินงานของปี ปฏิทิน 2556 และ
2557 TSS สามารถพลิกจากผลขาดทุนสุ ทธิ 129 ล้านบาท เป็ นกําไรสุ ทธิ 257 ล้านบาท
ธุรกิจพลังงาน (ดําเนินงานโดย บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2557 อัตราการใช้ประโยชน์ของเรื อ (Utilization Rate) ของกองเรื อเมอร์ เมดลดลง เนื่องจากเมอร์ เมดเริ่ มมุ่งไปใน
ธุรกิจรับจ้างวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ าํ (Cable Lying) ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้จากการให้บริ การที่สูงขึ้นในขณะที่ใช้เวลาใน
การให้บริ การสั้นลง จึงทําให้อตั ราการใช้เรื อลดลง รวมถึงมีเรื อ 1 ลําในกองเรื อที่ตอ้ งเข้าอู่ซ่อมแห้ง (Dry dock) ตามรอบ
ระยะเวลาตรวจประจําปี แต่อย่างไรก็ดีอตั ราค่าจ้างรายวันในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี ปฎิทิน 2557 กลับเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นผล
มาจากธุรกิจรับจ้างวางท่อและสายเคเบิลใต้น้ าํ นอกจากนี้ธุรกิจบริ การขุดเจาะนอกชายฝั่งมีภาพรวมที่ดี โดยมีอตั ราการใช้เรื อ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลประกอบการของ AOD ในปี 2557 ที่สูงมาก ซึ่ งส่ งผลดีต่อรายได้ของ
เมอร์เมดอย่างมากในปี 2557
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ผลการดําเนินงานทั้งปี ของกลุ่มธุรกิจนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบในรอบระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างปี 2556 และ
2557 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 9,277 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 10,664 ล้านบาทในปี 2557 รวมถึง EBITDA กําไรสุ ทธิ และกําไร
สุ ทธิในส่ วนของ TTA ซึ่ งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 แม้วา่ กําไรขั้นต้นจะลดลงเล็กน้อยจาก 2,514 ล้านบาทในปี 2556 เป็ น 2,486 ล้าน
บาทในปี 2557
ธุรกิจโลจิสติกส์ถ่านหิ น (ดําเนินการโดยบริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน)
ในปี ปฏิทิน 2557 ที่ผา่ นมา ราคาถ่านหิ นของตลาดโลกยังลดลงอย่างต่อเนื่อง อ้างอิงตามดัชนี Newcastle Coal Index
ซึ่ งส่ งผลให้รายได้ของ UMS ลดลงตามไปด้วย ซึ่ งยังเป็ นผลมาจากการปรับโครงสร้างของการดําเนินงานอีกด้วย โดยการนํา
ถ่านหิ นในคลังสิ นค้าออกจําหน่าย เพื่อเปลี่ยนเป็ นเงินสดและนําไปชําระคืนให้แก่เจ้าหนี้ ดังนั้นหนี้สินสุ ทธิที่มีกบั ธนาคารจึง
ลดลงจาก 1,138 ล้านบาทในปี 2556 เหลือเพียง 580 ล้านบาท ณ สิ้ นปี 2557
แม้วา่ รายได้ของธุรกิจจะลดลง แต่กาํ ไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง EBITDA ซึ่ งปรับตัวดีข้ ึนจาก ติดลบ 263 ล้านบาท
ในปี ปฏิทิน 2556 เป็ นตัวเลขบวก 31 ล้านบาทในปี ปฏิทิน 2557 โดยมีปัจจัยของการลดค่าใช้จ่ายในการขายการบริ หารเข้ามา
ช่วยสนับสนุนให้สถานการณ์ของ UMS ดีข้ ึน แต่อย่างไรก็ดีภาพรวมของ UMS ยังมีผลขาดทุนสุ ทธิ อันเนื่องมากจากปริ มาณ
การขายที่ไม่มากพอถึงจุดที่สร้างรายได้ แต่ UMS ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะปรับกลยุทธ์และหาทางออกเพือ่ ให้สามารถพลิกฟื้ นธุรกิจ
ต่อไป
ธุรกิจปุ๋ ยและให้เช่าพื้นที่เก็บสิ นค้า (ดําเนินการโดย บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน))
ในปี ปฏิทิน 2557 ปริ มาณการขายของ PMTA เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ทว่าสัดส่ วนของการส่ งออกเพิ่มขึ้นสู งกว่าปี 2556
ซึ่ งจากเดิมร้อยละ 30.5 เป็ นร้อยละ 34.3 ซึ่ งถือเป็ นข้อดี เนื่องเป็ นการสร้างรายได้ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐให้แก่ PMTA
และ PMTA สามารถใช้เงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐดังกล่าว เพื่อใช้ชาํ ระค่าวัตถุดิบซึ่ งเรี ยกเก็บในสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน
โดยที่ไม่ตอ้ งนํามาแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสกุลอื่นอีก ดังนั้นอัตราการส่ งออกที่เพิม่ ขึ้นจึงเป็ นการลดความเสี่ ยงและลดผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน (Natural Hedging) นอกจากนี้ธุรกิจคลังสิ นค้าให้
เช่า ได้มีการขยายพื้นที่คลังสิ นค้าจากเดิม 24,000 ตารางเมตร เป็ น 31,800 ตารางเมตร ซึ่ งลูกค้าให้ความสนใจและเข้าจองเต็ม
พื้นที่แล้ว โดยเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการของ PMTA ที่เป็ นที่ยอมรับ รวมถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกในบริ เวณคลังสิ นค้า
ของ PMTA
ภาพรวมของ PMTA ในปี ปฏิทิน 2557 มีรายได้ลดลงเล็กน้อยจากราคาขายที่ลดลงแม้จะมีปริ มาณการขายที่เพิม่ ขึ้น
โดยมีกาํ ไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 496 ล้านบาทในปี ปฏิทิน 2556 เป็ น 605 ล้านบาทในปี ปฏิทิน 2557 และกําไรสุ ทธิที่คงที่
ประมาณ 270 ล้านบาทเช่นเดียวกับปี 2556 ที่ผา่ นมา ซึ่ งผลมาปัญหานํ้าท่วมบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ โขง รวมถึงนโยบายลด
ภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยในประเทศเวียดนาม ซึ่ งทําให้ลกู ค้าชะลอการสั่งซื้ อสิ นค้าในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2557
สําหรับผลการจองซื้ อหุ น้ สามัญของ PMTA ซึ่ งเป็ นการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของ TTA ในอัตรส่ วน 37 หุน้
สามัญของ TTA ต่อ 1 หุน้ สามัญ PMTA มีผถู้ ือหุ น้ จองซื้ อเต็มจํานวน คิดเป็ นร้อยละ 100 และจะมีเริ่ มมีการซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
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สรุ ปผลประกอบการ
สําหรับผลการดําเนินงานงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นมา เปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี
2556 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่ งเป็ นผลจากจํานวนวันเดินเรื อที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกองเรื อ และจํานวนวัน
เดินเรื อของเมอร์เมดที่เพิ่มขึ้นจากการเช่าเหมาลําของงานบริ การวิศวกรรมใต้ทะเล อย่างไรก็ดีในไตรมาสนี้กาํ ไรขั้นต้นลดลง
ร้อยละ 19 ซึ่ งเป็ นผลมาจากสภาวะตลาดธุรกิจเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะค่าระวางที่ลดตํ่าลง รวมถึง
ผลกระทบจากกําไรขั้นต้นของเมอร์เมด ที่สืบเนื่องมาจากเมอร์เมดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเรื อเช่าเหมาลําบางลําได้อย่าง
เต็มที่ในช่วงปลายปี 2557 นอกจากนี้ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมและกิจกรรมร่ วมค้าลดลงร้อยละ 2 รวมถึง EBITDA ลดลง
ร้อยละ 27 และกําไรสุ ทธิลดลงร้อยละ 38 หรื อ 155 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2556
หากพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงานระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2556 พบว่า
รายได้รวมทั้งปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายกองเรื อ จํานวนวันเดินเรื อที่สูงขึ้นและอัตราค่าจ้างรายวัน ที่สูงขึ้น
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากการบริ หารต้นทุนที่ประสิ ทธิภาพของ TSS และ UMS รวมถึงบริ ษทั ฯ
มีส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมและกิจกรรมร่ วมค้าเพิ่มขึ้นเป็ น 1,182 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากส่ วนแบ่งกําไรจากเมอร์เมด
ในส่ วนของ AOD นอกจากนี้ EBITDA เพิ่มขึ้นเป็ น 3,575 ล้านบาท และโดยเฉพาะอย่างยิง่ กําไรสุ ทธิของบริ ษทั ฯ พลิกกลับเป็ น
บวก จากผลขาดทุนในปี 2556 ที่ผา่ นมา ซึ่ งเท่ากับขาดทุนสุ ทธิ 4,751 ล้านบาท เป็ นกําไรสุ ทธิ 920 ล้านบาทในปี 2557 อาจ
กล่าวได้วา่ จากผลการดําเนินงานในปี 2557 TTA มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ ง มีสัดส่ วนหนี้สินค่อนข้างตํ่า โดยมีอตั ราหนี้ที่
มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน เท่ากับ 0.45 เท่า ซึ่ งสะท้อนถึงศักยภาพของกลุ่มบริ ษทั TTA ทั้งหมด ที่จะเผชิญกับความท้าทายในปี
2558 นี้
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและผลประกอบการแล้ว ประธานฯ ได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดําเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วย ประธานฯ จึงจะเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

มีคาํ ถามดังนี้
1. การ spin off บริ ษทั บาคองโค จะมีการบันทึกรายได้ในไตรมาสแรกปี นี้หรื อไม่ คาดหมาย
ว่าจะมีกาํ ไรเท่าไหร่ จากการ spin off และจะเสี ยส่ วนแบ่งกําไรที่เคยมีใน TTA ไปเท่าไหร่
2. ทําไม UMS จึงยังไม่มีกาํ ไร ทั้งที่โรงงานของบริ ษทั อื่นๆ ใน จ. สมุทรสาครก็สามารถ
จําหน่ายถ่านหิ นได้เหมือนกันและมีราคาถูก UMS เป็ นธุรกิจซื้ อมาขายไปหรื อไม่อย่างไร
อยากทราบว่าปั ญหาของธุรกิจแท้จริ งแล้วคืออะไร และคาดว่าจะมีกาํ ไรในปี นี้หรื อไม่ เพราะ
มีการลดสต็อกมาหลายครั้งแล้ว
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การ spin off ของ PMTA ยังไม่สามารถบันทึกกําไรได้ เนื่ องจาก TTA ยังเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ ใหญ่ของ PMTA จึงไม่สามารถนําส่ วนต่างของการทํา IPO เข้ามาบันทึกเป็ นกําไรได้ แต่วา่
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สภาพคล่องหรื อเงินสดที่เพิ่มขึ้นเป็ นส่ วนของ TTA ตามสัดส่ วนการถือครองของ TTA ร้อย
ละ 65 ทั้งนี้หุน้ ของ PMTA ที่จะทําการซื้ อขายในตลาดคิดเป็ นร้อยละ 35
นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน

ปํ ญหาหลักของ UMS คือเรื่ องของปริ มาณการขาย เนื่องจากเป็ นธุรกิจซื้ อมาขายไปและกําไร
ต่อหน่ วยไม่ได้สูงมาก ดังนั้นกําไรจึ งขึ้นอยู่กบั ปริ มาณการขาย เนื่ องจาก UMS มีตน้ ทุน
ค่อนข้างสู ง ดังนั้นปริ มาณการขายเพื่อให้เกิดกําไรจึงต้องสู งกว่าที่ดาํ เนิ นการอยูใ่ นปั จจุบนั
หรื อต้องอยูท่ ี่ประมาณ 60,000-70,000 ตันต่อเดือน แต่ทว่าปริ มาณการขายในปั จจุบนั อยูท่ ี่
ประมาณ 30,000 ตันต่อเดือน ดังนั้น UMS จึงพยายามเพื่อให้ไปถึงเป้ าหมายดังกล่าวให้ได้
โดยคํา นึ ง ถึ ง ฐานะทางการเงิ น ที่ ค่ อ นข้า งอ่ อ นแอ การดํา เนิ น การต่ า งๆ จึ ง ต้อ งใช้ค วาม
ระมัดระวัง มาก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง
ในส่ วนของการขายถ่านหิ นในสต็อก เพิ่งเริ่ มดําเนิ นการอย่างจริ งจังในปี 2557 จากปริ มาณ
ถ่านหิ น 400,000 – 500,000 ตันในสต็อกเมื่อต้นปี ลงลงเหลือประมาณ 200,000 ตันเมื่อสิ้ นปี
ทั้งนี้ มูลค่าจากการขายถ่านหิ นในสต็อกดังกล่าวอาจไม่ได้สูงมากนัก เนื่องจากเป็ นถ่านหิ นที่
มีขนาดเล็กและคุณภาพค่อนข้างตํ่า แต่อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผา่ นมา UMS ได้เริ่ มมีการนําเข้า
ถ่านหิ นจากประเทศอินโดนี เซี ยเพื่อจําหน่าย และกลับเข้าสู่ การดําเนิ นการแบบปกติอีกครั้ง
กล่าวคือ มีการจําหน่ายถ่ายหิ นในหลายลักษณะ เพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งแบบที่คุณภาพสู ง
ซึ่ งให้ราคาดี และแบบที่ คุณภาพค่อนข้างตํ่าซึ่ งให้ราคาที่ ถูกกว่า ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของ UMS
มุ่งมัน่ ที่จะนํา UMS กลับมามีกาํ ไรภายในปี นี้ให้ได้

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวสรุ ปว่า ธุ รกิจของ UMS ถือว่ายังไม่ดีมากนัก หากแต่ได้มีการปรับแก้ไขเพื่อลดการ
ขาดทุ นลงมา และกําลังพิจารณาลู่ทางเพื่อหาคู่คา้ ทางธุ รกิ จที่ สามารถช่วยสนับสนุ นทาง
ธุรกิจของ UMS ต่อไป

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

ขอถามเพิ่มเติมดังนี้
สัญญาระยะยาวที่เมอร์ เมดทํากับ National oil companies ต่างๆ สามารถปรับราคาตามราคา
นํ้ามันหรื อไม่ หรื อกําหนดอัตราคงที่ตลอดอายุสญ
ั ญา

สัญญาระยะยาวที่เมอร์ เมดทํากับลูกค้าแล้วนั้น มีอตั ราที่ตายตัว หากแต่มีการเจรจาบ้างเพื่อ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ ปรับปรุ งในบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนกับราคานํ้ามัน เนื่องจากผูว้ า่ จ้างก็ยอ่ มต้องมีการคํานวณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ค่าใช้จ่ายและจุดคุม้ ทุน สําหรับสัญญาระยะยาวใหม่ที่จะทําต่อไปนั้น ก็ได้คาํ นึ งถึงเรื่ อง
ราคานํ้ามันปรับตัวด้วย แต่กล่าวโดยสรุ ปคือโดยมากสัญญาจะกําหนดอัตราที่ คงที่ไว้ก่อน
ซึ่ งเป็ นอัตราที่ประเมินแล้วว่าเมอร์เมดยังได้กาํ ไรได้
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นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ขอชื่นชมท่านประธานและผูบ้ ริ หารที่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดีข้ ึนในปี นี้ มีคาํ ถาม
ดังนี้
1. บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารเพิ่ ม ทุ น ไปแล้ว จึ ง อยากทราบว่า วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเพิ่ ม ทุ น ยัง คง
เหมือนเดิมหรื อไม่ หรื อเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด มีการตัดสิ นใจเรื่ องการใช้เงินเพิ่มทุนไป
แล้วหรื อยัง
ในส่ วนนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่า ในภาวะเศรษฐกิ จเช่ นนี้ การที่ ทาํ ให้บริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ น
ธุรกิจต่อไปได้ ถือว่ายอดเยีย่ มมากแล้ว ดังนั้นเงินทุนที่เพิ่มไปแล้ว ควรนําพาให้บริ ษทั ฯ อยู่
รอดยาวนานท่ามกลางสถานการณ์ธุรกิจอย่างนี้ ได้เป็ นข้อสําคัญ การลงทุนในภาวะแบบนี้ จึง
อาจเป็ นการเพิ่ ม ความเสี่ ย งมากกว่ า เป็ นผลดี จึ ง ขอยํ้า ว่า บริ ษ ัท ฯ ต้อ งปรั บ สมดุ ล ไม่
จําเป็ นต้องผลักดันให้ธุรกิจเติบโตมากเกินไปในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลําบาก จึงขอให้ใช้เงิน
เพิ่มทุนด้วยความระมัดระวัง
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า แม้เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือ การเป็ น Holding company ที่เป็ นที่
ยอมรับในอาเซี ยน แต่ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมองหาธุ รกิจใหม่อยูเ่ รื่ อยๆ ซึ่ งนัน่ เท่ากับเป็ นการลอง
ผิดลองถูกและเพิ่มความเสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ฯ เพราะฉะนั้นจึงต้องหันกลับมามองธุรกิจที่กาํ ลัง
ดําเนิ นการอยู่ บางส่ วนอาจต้องตัดออกบ้าง หรื อการมองหาธุ รกิจใหม่ก็ไม่ควรเพิ่มความ
เสี่ ยงให้กบั บริ ษทั ฯ ถ้าหากลงทุนในธุรกิจใหม่ไปโดยที่ไม่รู้จริ ง และธุรกิจที่กาํ ลังดําเนินการ
ก็ประสบปั ญหาอยู่ ก็ยงิ่ เท่ากับเพิ่มความเสี่ ยงกับบริ ษทั ฯ

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นสําหรั บคําชมเชยและข้อแนะนํา ซึ่ งเป็ นกําลังใจให้กับฝ่ ายจัดการ
ต่อไปในการดําเนินงาน

กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้น และชี้ แจงว่า คําถามในลักษณะนี้ ผูถ้ ือหุ ้นของเมอร์ เมดในประเทศ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ สิ งคโปร์ กเ็ คยมีคาํ ถามเช่นเดียวกัน ว่า ทั้งๆที่ บริ ษทั ฯ มีความสามารถที่จะสร้างหนี้ เพิ่ม เพื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ทําให้บริ ษทั สามารถลงทุนเติบโตได้มากขึ้น ทําไมถึงไม่ทาํ ซึ่ งตอนนั้นผมได้กล่าวชี้แจงว่า
แต่ละธุ รกิจมีความเสี่ ยงที่ต่างกัน โดยเฉพาะพลังงานซึ่ งใช้การลงทุนสู ง และมีความเสี่ ยงสู ง
ดังนั้นการลงทุนของบริ ษทั ฯ จึงลงทุนเท่าที่ลงทุนได้ ไม่รับความเสี่ ยงเรื่ องหนี้ สูงจนเกินไป
ถ้าสถานการณ์ตลาดดี การลงทุนสู ง บริ ษทั ฯ ย่อมมีโอกาสที่ จะทํากําไรได้มาก แต่ถา้ หาก
ประสบกับภาวะเช่นสถานการณ์ปัจจุบนั ก็เห็นได้ชดั ว่า การลงทุนที่พอเหมาะทําให้บริ ษทั ฯ
ยัง คงมี ฐ านการเงิ น ที่ เ ข้ม แข็ ง อยู่ และสามารถอยู่ร อดในภาวะที่ ต ลาดมี ค วามท้า ทาย
เพราะฉะนั้นการลงทุนของบริ ษทั ฯจึงคํานึ งถึง 2 ปั จจัย คือ การเป็ นเจ้าแรก (First mover)
และ การเป็ นเจ้าสุ ดท้ายที่ยืดหยัดในตลาด (Last man standing) ซึ่ งผลของการเดินตาม
แนวคิดนี้ จึงทําให้บริ ษทั ฯ สามารถยืนอยูไ่ ด้ในขณะที่หลายบริ ษทั ฯ ในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน
ต้อ งปิ ดตัว ลง ทั้ง นี้ ด้ว ยความเข้ม แข็ง ทางการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ จึ ง ทํา ให้ ย งั สามารถซื้ อ
สิ นทรัพย์จากบริ ษทั ที่ปิดตัวลงเหล่านั้นในราคาที่ดีอีกด้วย
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สําหรับเรื่ องของการเพิ่มทุน อาจกล่าวได้ว่าวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา
เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมที่มีอยูเ่ ดิม ทั้งธุรกิจขนส่ ง ธุ รกิจพลังงาน หรื อ UMS
ที่ได้มีการให้กไู้ ป เพราะถึงแม้จะประสบปั ญหาขาดทุน แต่ก็ยงั คงเป็ นส่ วนของกลุ่มธุ รกิจที่
บริ ษทั ฯ ต้องประคับประคองให้อยู่รอด หรื อ PMTA ที่ เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและสามารถทํากําไรได้มากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มทุนปั จจุบนั จึ งเป็ นการเสริ มต่อจาก
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นเรื่ องของการทํา M&A ในธุรกิจใหม่ต่อไป
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวเสริ มว่า เห็นได้ชดั ว่าบริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน่ สู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน ไม่สร้างความเสี่ ยงเพิ่ม
จนเกินไป โดยกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสนใจทํา M&A เป็ นกลุ่มธุรกิจพลังงาน พลังงานทดแทน
โลจิสติกส์ หรื อโครงสร้างพื้นฐาน ส่ วนกลุ่มธุ รกิจอุปโภคบริ โภคยังคงประเมิ นตามความ
จําเป็ น ความสามารถในการแข่งขัน และโอกาสที่จะสร้างกําไรให้แก่บริ ษทั ฯ

นางสมใจ พจน์เกษมสิ น
ผูถ้ ือหุน้

ตามที่ได้ท่านประธานแจ้งว่าบริ ษทั ฯ จะมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน อยากทราบว่า
มีกาํ หนดการอย่างไร ได้รับใบอนุญาตแล้วหรื อไม่ การดําเนินการอยูใ่ นขั้นตอนไหน

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ในเรื่ องของพลังงานทดแทน เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ตอ้ งการให้มีสัดส่ วน
ของพลังงานทดแทนต่อพลังงานทั้งหมดของประเทศให้ได้ร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10-20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่ ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปได้มาก ปั จจุบนั ยังไม่มีใบอนุญาตในการ
ดําเนินการด้านพลังงานทดแทน แต่กาํ ลังอยูใ่ นขั้นตอนการเจรจากับผูท้ ี่มีใบอนุญาตดําเนินการ
แล้ว ซึ่ งถ้าหากมีความคืบหน้าในการลงทุน ก็จะมีการเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับทราบตามปกติ

หลังจากที่ ได้มี ก ารซักถามและตอบข้อ ซัก ถามแล้ว ประธานฯ สรุ ป ว่า ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการดํา เนิ น งาน
ของบริ ษทั ฯ สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามที่บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สํ าหรับงวดสามเดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม
2557) พร้ อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
และงบกําไรสะสม สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ แล้ว
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
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ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
และงบกําไรสะสม สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ( 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

675,942,283

383,863

279,634

845,196

677,450,976

99.8185%

0.0566%

-

0.1248%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 193 รายนับจํานวนหุน้ ได้รวม 5,447,847 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,933 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 677,450,976 หุน้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 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 เนื่องจากในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม
– 31 ธันวาคม 2557) นี้ บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ประจําปี เท่ากับ 154,726,404 บาท (หนึ่ งร้อยห้าสิ บสี่ ลา้ นเจ็ดแสนสองหมื่นหก
พันสี่ ร้อยสี่ บาท) และบริ ษทั ฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตั้งสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจํานวน
11,510,000 บาท (สิ บเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท)
ในส่ วนของการจ่ายเงินปั นผลนั้น บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุ ทธิของ
งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ข้ ึนกับแผนการ
ลงทุน และปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาทบทวน หรื อแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็ นครั้ง
คราว เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปัจจัยด้านอื่นๆ
ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกําไรสุ ทธิ และข้อมูลการเปรี ยบเทียบอัตรา
การจ่ายเงินปันผลที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ ตามหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
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(ก)

การจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน 11,510,000 บาท

(ข)

การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในรู ป ของเงิ น สดในอัต รา 0.025 บาทต่ อ หุ ้น สํา หรั บ งวดสามเดื อ น สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กาํ หนด
โดยบริ ษัท ฯ จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฏในสมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หุ ้ น ณ วัน ที่
7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และ
กําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตาม
มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ (ก) การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นเงินจํานวน
11,510,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุน้ สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ฯ จะ
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวันดังกล่าวคือวัน
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมี มติอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงิ นสดในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ ้น
สําหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 11,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

675,721,957

332,721

232,609

1,275,701

677,562,988

99.7625%

0.0491%

-

0.1883%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 9 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 112,012 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,942 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 677,562,988 หุน้
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม 31 ธันวาคม 2558) และกําหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สําหรั บรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
รวมทั้งได้ให้ความเห็ นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แล้วเพื่ออนุ มตั ิให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์เลิศ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

โดยให้ผูส้ อบบัญ ชี ท่ านใดท่ านหนึ่ งมี อาํ นาจตรวจสอบ และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯ และ
งบการเงิ นรวม และกําหนดเงิ นค่าสอบบัญชี สําหรั บรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2558) เป็ นจํานวน 3.63 ล้านบาท
อนึ่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่มี
สาระสําคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม
- 31 ธันวาคม 2558) ด้วย อาทิ บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั บาคองโค จํากัด และอื่นๆ เป็ นต้น
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2558 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558) เป็ นเงินจํานวน 3.63 ล้านบาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

680,017,463

675,792

438,009

1,755,983

682,887,247

99.6436%

0.0990%

-

0.2573%

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 14 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 5,324,259 หุน้
รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,956 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 682,887,247 หุน้

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผูด้ าํ เนินการประชุม
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
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 นี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2558 นี้
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นายกฤช ฟอลเล็ต
3. นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
4. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นควร
เสนอชื่อ คุณประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ คุณกฤช ฟอลเล็ต คุณเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ และคุณโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัล
นัสซารี ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อเลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลใน
การเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558
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รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่นดังปรากฏตามเอกสารซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
(กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระซึ่ งรวมถึงนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้
เป็ นการชัว่ คราว และนายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนค่าตอบแทน เป็ นประธานในที่ประชุมเพื่อดําเนินการ
ประชุมวาระนี้แทน)
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ เป็ นประธานที่ประชุมในระหว่างที่กรรมการที่ครบวาระเดินออกจาก
ห้องประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ (นายสันติ บางอ้อ) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ (นายสันติ บางอ้อ) ขอให้ ดร. ปริ มญดา ดวงรัตน์ ชี้แจงการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
ดร. ปริ มญดา ดวงรั ตน์ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล ขอให้ผถู้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนด้วยว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่ งบัตรลงคะแนนทั้งใบโดยไม่ตอ้ งฉี กบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
นําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกันในคราวเดียว
หลังจากผูถ้ ือหุ ้นส่ งบัตรลงคะแนนครบแล้ว ในระหว่างการรอนับคะแนน นายสันติ บางอ้อ ได้เชิญกรรมการที่
ครบวาระซึ่ งได้เดิ นออกจากห้องประชุ มกลับเข้าห้องประชุ มและส่ งมอบหน้าที่ ประธานที่ ประชุ มให้แก่ นายประเสริ ฐ
บุญสัมพันธ์ เพื่อดําเนินการต่อไป
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งมติการเลือกตั้งกรรมการดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
6.1 นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

677,782,891
99.1571

2,015,311
0.2948

1,431,234
0.2093

2,314,562
0.3386

683,543,998
100.00%

17

6.2 นายกฤช ฟอลเล็ต ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ งด้วย
คะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

677,505,607
99.1166

2,283,279
0.3340

1,440,550
0.2107

2,314,562
0.3386

683,543,998
100.00%

6.3 นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ งด้วย
คะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

674,331,813
98.6522

5,457,073
0.7983

1,440,550
0.2107

2,314,562
0.3386

683,543,998
100.00%

6.4 นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงเห็นด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

614,035,678
89.8311

65,668,863
9.6071

1,514,194
0.2215

2,325,263
0.3401

683,543,998
100.00%

หมายเหตุ 1/ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ นายกฤช ฟอลเล็ต นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์ และนายโมฮัมหมัด ราเชด เอ็ม. อัลนัสซารี เดินออกจากห้อง
ประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุน้ หลังนับคะแนนเสร็ จสิ้ น
2/ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 11 รายนับจํานวนหุ ้นได้รวม 656,751 หุ ้น รวม
เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,967 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 683,543,998 หุน้

วาระที่ 7

พิจ ารณารั บ ทราบค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยตามนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู้ าํ เนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผูด้ าํ เนิ นการประชุม รายงานว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มิได้เข้า
ร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ที่ผา่ นมา หรื อผูถ้ ือหุ ้นใหม่ของบริ ษทั ฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้
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คณะกรรมการ

ประเภทค่ าตอบแทน

นโยบายปัจจุบัน

กรรมการที่มิใช่เป็ น
กรรมการบริ หาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

150,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
35,000 บาทสําหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หาร

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

54,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ (1.20 เท่าของกรรมการ)
45,000 บาทสําหรับกรรมการที่มิใช่เป็ นกรรมการบริ หาร

เบี้ยเดินทางกรรมการ
ชาวต่างชาติ

จากเอเชียมายังประเทศไทย : 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
จากยุโรป/สหรัฐอเมริ กาและทวีปอื่นๆ มายังประเทศไทย :
1,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน

โบนัส

จ่ า ยค่ า ตอบแทนเพิ่ ม เติ ม ให้ แ ก่ ก รรมการ ในรู ป ของเงิ น รางวัล
ประจําปี (โบนัส) โดยจะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรู ปของเงิน
รางวัลประจําปี ให้แก่กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในอัตราไม่เกิ น
ร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ (หลังหัก
กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะกําหนดเงิ นรางวัลประจําปี ให้แก่
กรรมการตามที่ เ หมาะสม (โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงิ น
รางวัลประจําปี ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

48,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการตรวจสอบ)
40,000 บาทสําหรับกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

36,000 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน)
30,000 บาทสําหรับกรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

21,600 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
18,000 บาทสําหรับกรรมการ

คณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

เบี้ยประชุมต่อครั้ง

21,600 บาทสําหรับประธานกรรมการ
(1.20 เท่าของกรรมการกํากับดูแลกิจการ)
18,000 บาทสําหรับกรรมการ

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ จึงสรุ ปว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี ปฎิทิน พ.ศ.
2558 ซึ่ งยังคงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยซึ่ งที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 จนกว่าผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารออกหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้นายสมพร จิตเป็ นธม ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงเกี่ยวกับ
ที่มาและเหตุผลของการขออนุมตั ิออกหุ น้ กู้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมฯ
นายสมพร จิตเป็ นธม กล่าวขอบคุณประธานฯ และได้ช้ ีแจงเหตุผลของการให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ดังนี้
ก) การออกหุ น้ กู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชําระหนี้คืน/การรี ไฟแนนซ์หนี้เงินกูเ้ ป็ นหลัก และ/หรื อวัตถุประสงค์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริ ษทั โดยให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ น้ กูไ้ ด้ครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ
โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรื อในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
อเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึง
สิ้ นปี 2562
หุ น้ กูด้ งั กล่าวอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน อาจไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ และอาจมีหรื อไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ไ็ ด้
โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และอาจออกและ
เสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่มีการ
ซื้ อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้ตน้ เงินคงค้างของหุน้ กูล้ ดลง ให้บริ ษทั ฯ สามารถออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่ขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ี อ าํ นาจกระทําการแทนบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ น้ กู้ หลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการไถ่
ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ
เอกสารต่างๆ รวมถึ งการติ ดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
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สําหรับข้อมุลหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั มีอยู่ 2 ชุด รวมเงินต้น 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นกูช้ ุดที่ 1 มีเงินต้น
2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.6 อายุ 5 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 นี้ ชําระดอกเบี้ยเป็ นไตรมาส
และชําระเงินต้นครั้งเดียวในวันกําหนดครบไถ่ถอน (Bullet Repayment) และหุ ้นกูช้ ุดที่ 2 มีเงินต้น 2,000 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.82 อายุ 7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ชําระดอกเบี้ยเป็ นรายไตรมาส และชําระเงินต้น
ครั้งเดียวในวันกําหนดครบการไถ่ถอน (Bullet Repayment) เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะขอมติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ ในการ
ออกตราสารหนี้น้ ี เพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุ น้

กล่ า วว่า ตั้ง แต่ ที่ ท ราบจากการเพิ่ ม ทุ น การบริ ห ารจัด การ ตอนนี้ บริ ษ ัท ฯ มี เ งิ น สด
ประมาณหมื่นกว่าล้านบาท และขออนุมตั ิหุ้นกูอ้ ีกจํานวน 5,000 ล้านบาท อยากจะขอ
ทราบวิธีคิด ว่ามีแนวทางอย่างไรที่จะต้องขอออกหุ น้ กูอ้ ีก 5,000 ล้านบาท

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวขอบคุณและขอให้ คุณสมพร จิตเป็ นธม ช่วยตอบในประเด็นนี้

นายสมพร จิตเป็ นธม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และกล่าวว่าขณะนี้ ฐานะทางการเงินของ TTA อยูใ่ นฐานะ
ที่แข็งแกร่ งมาก โดยมี D/E ratio อยูใ่ นระดับที่ต่าํ คือ 0.48 เท่า เท่านั้น เมื่อเทียบกับฐาน
เงินทุน การครบกําหนดหุ น้ กูท้ ี่จะต้องไถ่ถอนคราวนี้ มีดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3.60 และการ
ออกหุ น้ กูใ้ หม่อตั ราดอกเบี้ยก็จะอยูป่ ระมาณร้อยละ 3-4 ขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาด ซึ่ งหาก
บริ ษทั ฯ
นําเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากผูถ้ ือหุ น้ ไปชําระคืนหุ น้ กูท้ ี่จะครบกําหนดก็จะ
สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ประมาณร้อยละ 3-4 ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับการที่ บริ ษทั ฯ นํา
เงินเพิ่มทุนไปลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าประมาณร้อยละ 10-15 หรื ออาจ
มากกว่านั้น ดังนั้นเมื่อเทียบกับภาระดอกเบี้ยที่ประหยัดไปร้อยละ 3-4 และผลตอบแทน
ที่จะได้รับการลงทุนร้อยละ 10-15 การออกหุน้ กูน้ บั เป็ นการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมมากกว่าที่จะนําเงินเพิ่มทุนไปชําระหนี้ อีกทั้งยังทําให้ค่า leverage ของ
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับที่ไม่ต่าํ เกินไป อันนี้ เป็ นประเด็นที่ 1
ส่ วนประเด็นที่ 2 เรื่ องของเงินเพิ่มทุนที่ได้มา ตอนนี้ ฝ่ายจัดการก็กาํ ลังหาวิธีการต่างๆ ที่
จะทําให้ได้ผลตอบแทน ที่สูงขึ้น โดยดูโปรเจคต่างๆ และมีการบริ หารเงินที่เหมาะสม
ด้วย โดยระยะเวลาที่จะออกมีการกําหนดเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อเราจะสามารถพิจารณาปั จจัย
แวดล้อมต่างๆ และจะออกในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม จึงคิดว่าการเสนอครั้งนี้ น่าจะ
ให้ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ได้มากกว่าการที่จะนําเงินเพิ่มทุนมาชําระหนี้เพียงอย่างเดียว
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กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าการทํางานของบริ ษทั ฯ ได้มีการเตรี ยมพร้อมทุกอย่างเพื่อ
อนาคต เพราะตอนนี้ บริ ษ ทั ฯ ก็มี ฐ านการเงิ น ที่ เข้ม แข็ง ดอกเบี้ ย ก็ไ ม่ สู ง จนเกิ น ไป
ต้นทุ นที่ มี และการออกหุ ้นกูก้ ็ถือว่าไม่ได้แพง เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสิ่ งที่ เคยมี อยู่ เป็ น
อย่างที่กล่าวไว้วา่ เราคํานึงถึงต้นทุน และความพร้อมของบริ ษทั ฯ และเงินเพิ่มทุนที่เพิ่ม
ทุนมาก็มีโปรเจคที่รองรับอยู่ การทํา M&A ต้องใช้ความรวดเร็ ว และการตัดสิ นใจที่เร็ ว
การลงทุนที่ดี ถ้ารอเวลาให้มีโปรเจคก่อน เราจะไม่สามารถทํา M&A ได้ทนั เหตุการณ์

ไม่มีมีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุ มตั ิการออกหุ ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ นายสมพร จิตเป็ นธม ได้
นําเสนอและปรากฎตามข้อมูลในหนังสื อเชิ ญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นแล้ว โดยวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิ การออกและเสนอขายหุ ้นกู้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) ให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุ น้ กู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ โดยจะออกเป็ นสกุลเงิน
บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรื อในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุล
ต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558 ถึงสิ้ นปี 2562 การออก
หุน้ กู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชําระหนี้คืน/การรี ไฟแนนซ์หนี้เงินกูเ้ ป็ นหลัก และ/หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการบริ ษทั
หุ น้ กูด้ งั กล่าวอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน อาจไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ และอาจมีหรื อไม่มีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ไ็ ด้
โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่มี
การซื้ อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้ตน้ เงินคงค้างของหุ น้ กูล้ ดลง ให้บริ ษทั ฯ สามารถออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ี อ าํ นาจกระทําการแทนบริ ษ ทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ ้นกู้ หลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการ
ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ นายทะเบี ยนหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ
เอกสารต่างๆ รวมถึ งการติ ดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
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หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
ผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

674,956,717

6,036,135

562,660

1,992,714

683,548,226

98.7431

0.8830

0.0823

0.2915

100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ เติมอีกจํานวน 4 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 4,228 หุน้ รวม
เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 1,971 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 683,548,226 หุน้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ ซักถาม
นายสมคิด วงศ์ภากร
ผูถ้ ือหุ น้

ขอทราบวิสัยทัศน์ ในอีก 4-5 ปี ของ TTA อะไรคือจุดดีที่จะทําเพิ่มขึ้น อะไรคือความเสี่ ยงที่
เราควรจะหลีกเลี่ยง
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กล่าวว่า จากที่ได้รายงานไปในรายงานช่วงต้น TTA เป็ น Holding Company ซึ่ งมีธุรกิจหลัก
ได้แก่ การขนส่ ง เรื่ องพลังงาน เรื่ องปุ๋ ย หรื อโครงสร้างพื้นฐาน และเรื่ องถ่านหิ น ถ้าสังเกต
จากการรายงานที่ แสดงให้ดู จะเห็ นว่าการลงทุ นหลักๆ ของบริ ษทั ฯที่ ผ่านมาจะเป็ นด้าน
Shipping และพลังงาน เป็ น Capital Incentives ส่ วนใหญ่ คือ ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก
และส่ วนผลตอบแทนก็ข้ ึนอยู่กบั ค่าดัชนี ของตลาด ซึ่ งมีความผันผวน สิ่ งที่เราทําได้ในด้าน
องค์ประกอบภายในคือ ด้านต้นทุนของเรา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรม
เดี ยวกัน บริ ษทั ฯ เรา ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งเพราะต้นทุนค่อนข้างที่จะตํ่า แต่ถึงอย่างไรก็
ตามราคาที่ต่าํ ก็ยงั ขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาดเป็ นส่ วนใหญ่ ถ้าค่าดัชนีข้ ึนไปสู ง เราก็สามารถที่จะทํา
กําไรได้สูง ถ้าค่าดัชนีตกลงมาเยอะ ค่าส่ วนต่างของเราก็จะน้อยลง
ในเรื่ องของธุรกิจหลักและการเพิ่มทุนที่ผา่ นมาทั้ง 2 ครั้ง ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
ในเรื่ องต่อไปจะเป็ นการ M&A ซึ่ งเป็ นการทํารายได้ให้เราโดยตรงและไม่ตอ้ งรอเวลา โดย
ส่ วนที่มองไว้คือธุ รกิจที่ต่อขยายจากธุ รกิจที่มีอยู่ คือเรื่ องพลังงานทดแทน และสิ่ งที่อยากจะ
มองไปอีกคือ เรื่ องผลิตภัณฑ์บริ โภค เพราะรายได้จากตรงนี้ จะทําให้ความผันผวนที่เกิดขึ้นมี
ผลกระทบน้อยลง ถ้าดูจากกราฟที่เสนอให้ตอนแรกจะเป็ นกราฟที่ค่อนข้างผันผวน ซึ่ งถ้ามี
เรื่ องผลิตภัณฑ์บริ โภคเข้ามา กราฟที่มีการผันผวนจะปรับตัว ทําให้ธุรกิจโดยรวมของบริ ษทั ฯ
มีการปรับตัวที่ดีข้ ึน คงที่มากขึ้น และทําให้มีรายรับค่อนข้างที่จะแน่นอน
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อย่างที่เห็นในตอนนี้คือธุรกิจหลักทั้งสองด้านไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเรื อหรื อด้านพลังงาน ราคา
นํ้ามันมีการปรับตัวลดลงก็เป็ นตลาดที่มีความท้าทาย แต่จะท้าทายอย่างไรก็เป็ นหน้าที่ของเรา
ที่จะบริ หารให้บริ ษทั ฯ สามารถที่จะทํากําไรได้ หรื อสามารถที่จะสู้กบั บริ ษทั คู่แข่งได้ ซึ่ งใน
ระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา เรามีการลงทุนกับธุรกิจที่เรามีอยู่ จะเห็นว่ามีความผันผวนเกิดขึ้น ใน
ด้านขนส่ ง ก็จะขึ้นอยูก่ บั Dry Bulk Index และด้านพลังงานก็จะเป็ นราคานํ้ามัน
แนวทางการลงทุนต่อไป จากการเพิ่มทุน ดังที่ท่านผูถ้ ือหุ น้ ได้กล่าวถึง ตอนนี้ ฐานการเงินของ
บริ ษทั ฯ ค่อนข้างจะเข้มแข็ง มีเงินทุนประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทในบริ ษทั ฯ พร้อมที่จะ
ทํา M&A และมองหาธุรกิจที่เป็ นบริ ษทั ที่ดี (Good Company) มีราคาที่ดี (Good Price) อยูใ่ น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดี (Good Industry) และมีโอกาสเติบโตที่ดี (Good Future) ที่จะมาเสริ มใน
การเข้าไปลงทุนของเราอย่างที่ผ่านมา อยากให้ทุกคนมัน่ ใจในธุ รกิจ เรี ยกว่าเราเป็ น Player
ในตลาด พร้อมที่จะทํา M&A ไม่ว่าบริ ษทั นั้นจะใหญ่ขนาดไหน บริ ษทั ไทยหรื อต่างชาติก็
ตาม โดยที่ เ รามี ก ารสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากสถาบั น ทางการเงิ น ที่ ม ั่ น ใจในที ม งานและ
คณะกรรมการบริ หารของเรา ที่จะหาการลงทุนที่ดีเข้ามาในธุรกิจของเรา
นายวีระ ไชยมโนวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ในวาระสุ ดท้ายนี้ อยากจะขอชื่นชมท่านประธานฯ ที่ทาํ หน้าที่ดาํ เนินการประชุมได้อย่างยอด
เยีย่ ม ขอบคุณท่านเฉลิมชัย มหากิจศิริ CEO และกรรมการท่านอื่นๆ ที่ได้ตอบคําถามของผูถ้ ือ
หุ ้นเป็ นอย่างดี ขอบคุ ณที มงานที่ ให้ความสะดวกในการประชุ มครั้ งนี้ โดยมี ขอ้ เสนอแนะ
เกี่ ยวกับวาระที่ 7 เกี่ ยวกับเรื่ องของค่าตอบแทนกรรมการฯ ปกติการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ น่าจะเป็ นการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิ ไม่ใช่เพื่อการรับทราบ ถึงแม้จะใช้อตั ราเดิม จาก
การประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาก็ตาม เพราะครั้งนี้ จะครอบคลุมไปถึง 31
ธันวาคม 2558 และไม่แน่ใจว่ามติที่ผา่ นไปเมื่อ 28 มกราคมนั้น ครอบคลุมจึงเห็นว่าควรเป็ น
วาระเพื่อพิจารณา ถึงแม้วา่ จะเป็ นเพื่อการอนุมตั ิในอัตราเดิม
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กล่าวขอบคุณนายวีระ ไชยมโนวงศ์ และเสริ มว่าการที่นาํ มาเสนอที่ประชุมเป็ นวาระเพื่อ
ทราบนั้น ประธานฯ เข้าใจว่าค่าตอบแทนกรรมการฯ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมฯ ไว้ใน
อดีตว่า อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการฯ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราใหม่ โดยปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ ใช้อตั ราเดิมและยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการฯ ใดๆ ดังนั้น จึงเป็ น
เพียงวาระเพื่อทราบ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการฯ ที่จะให้
เสนอมาเป็ นเพื่อการอนุมตั ิน้ นั
จะขอนําข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณาเพื่อการประชุมในปี ถัดไป
และขอบคุณมากสําหรับข้อคิดเห็น และคําชมเชยฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการฯ

นายพงศ์พิพฒั น์ วานิชวงศ์
ผูถ้ ือหุน้ จากชมรมอาสา
พิทกั ษ์สิทธิ สมาคมส่ งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย

สอบถามเรื่ องการต่อต้านการคอรัปชัน่ ของบริ ษทั ฯ จากการดูรายงาน ของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) จะเห็นได้วา่ TTA ได้มีการลงนามแสดงเจตนารมณ์ไป
แล้ว ว่าบริ ษทั ฯ ต่อต้านการคอรัปชัน่ แต่ยงั ไม่ได้ผา่ นการรับรอง ไม่ทราบว่ามีโครงการว่าจะ
ผ่านให้ได้ใบรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ CAC (Collective Anti-Corruption) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ประมาณเมื่อใด และตอนนี้มีการดําเนินการไป
อย่างไรบ้าง
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กล่าวชี้แจงว่าทางบริ ษทั ฯ ได้คาํ นึงถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบการจัดการที่คาํ นึงถึง
การกํากับดูแลกิจการ รวมถึงการเข้ามีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มเรื่ องต่อต้านการคอรัปชัน่ และ
ในที่สุดบริ ษทั ฯ จะเป็ นบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นการรับรองจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการและประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่า
ตอบแทน

ในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เราได้ยึดหลักสําหรับการบริ หารจัดการที่ดี 4 ประการ
คือ ประการแรกคือหลักนิติธรรม (Rule of Law) คือต้องดําเนิ นการทุกอย่างให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประการที่ 2 คือเรื่ องของหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่ งต้องมีการร่ วม
รับผิดชอบต่อผลการดําเนิ นงาน และต้องมีการดําเนิ นงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย หลัก
ประการที่ 3 คือหลักความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ และประการสุ ดท้ายคือ หลักของการมี
ส่ วนร่ วม อย่างที่ ได้เคยเรี ยนให้ทราบในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ ผ่านมา เราเห็ นด้วยกับ
เจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการคอรัปชัน่ และเรื่ องการดําเนินงานนั้น มีเรื่ องที่จะต้องพิจารณาใน
รายละเอียด ซึ่ งเรากําลังพิจารณาและจะดําเนินการต่อไป
การปฏิ บตั ิ การต่อต้านการคอรั ป ชั่นนั้น บริ ษทั ฯ ได้เริ่ ม ทําไปบ้างแล้ว ซึ่ งในหลักปฏิ บ ัติ
ขณะนี้ มีท้ งั เรื่ องของการป้ องกันคอรัปชัน่ ที่ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ คือการควบคุมตรวจสอบ
ภายใน บริ ษทั ฯ มีกฏบัตร (Charter) ที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมของพนักงาน มีเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่มีระเบียบไว้ชดั เจน เรื่ องของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีช่องทางการร้องเรี ยนเรื่ องของการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ภายในองค์กร
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กล่าวเสริ มว่า ในแบบฟอร์ มคําถาม จะมีหลักเกณฑ์การประเมินโดยเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ที่
รับผิดชอบด้านนี้ อยูใ่ นช่วงดูหลักเกณฑ์ที่จะสามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขต่างๆ โดย
เชื่อว่าภายใน 1-2 ปี จะทําการแล้วเสร็ จ และคงนําเสนอหน่ วยงานกํากับดุแลเรื่ องนี้ เพื่อให้
การรับรองต่อไป ซึ่ งก็เป็ นเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ ของทางฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการที่จะ
ดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการตรวจสอบ ระบบการ
ควบคุมภายในต่างๆ ที่รัดกุมและรอบคอบ

นายชัชชัย คุณงาม
ผูถ้ ือหุ น้

ถามว่า หากเรื อของบริ ษทั ฯ เที ยบท่ าในไทยจะมี การพาให้ผูถ้ ือหุ ้นเข้าไปเยี่ยมชมเรื อบ้าง
หรื อไม่ ดังเช่นในอดีตที่บริ ษทั ฯ เคยมีการเชิญผูถ้ ือหุน้ ไปเยีย่ มชมเรื อ
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กล่าวว่าทางเรื่ องการเยี่ยมชมบริ ษทั ฯ คณะกรรมการจะรับไปพิจารณาว่าจะจัดอะไรได้บา้ ง
ให้กบั ทางผูถ้ ือหุ ้น อย่างที่ ทราบกันดี ว่าเรื อของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เดิ นทางทําธุ รกิ จในต่าง
ต่างประเทศเป็ นหลัก ซึ่ งจะเดิ นทางเข้าประเทศไทยนานๆ ครั้ ง โดยทางบริ ษทั ฯ จะรั บไว้
พิจารณา รวมถึงเรื่ องการจัดการและการประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ ฝ่าย
จัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีจงั หวะและโอกาสที่ จะสามารถพาผูถ้ ือหุ ้นไปเยี่ยมชมเรื อของ
บริ ษทั ฯ ได้

คุณอนัญญา อัศวปรี ชา
ผูถ้ ือหุ น้

ถามเรื่ องเจตนารมณ์ในการเข้าประมูลบริ ษทั บางจากปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน) และผลที่ไม่
ได้มาจะส่ งผลให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างไรบ้าง
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กล่าวว่า ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการส่ งข้อเสนอเข้าไปที่บริ ษทั ปตท. ฯ โดยที่ได้เสนอเข้าไปที่ราคา
36 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นราคาที่สูงที่สุด อย่างไรก็ดี ผูข้ ายได้พิจารณาแล้วและมีความประสงค์ที่
จะคงรั กษาธุ รกิจโรงกลัน่ นี้ ให้อยูใ่ นมือของภาครัฐ ผูข้ ายจึ งพิจารณาขายหุ ้นดังกล่าวให้กบั
กองทุนที่รัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุ ้น คือ กองทุนวายุภกั ษ์ ตามที่เป็ นข่าว ประมาณร้อยละ 15 ส่ วนที่
เหลื อประมาณร้ อยละ 12 พิจารณาขายให้กบั อี กกองทุ นของกระทรวงแรงงานสวัสดิ การ
สังคม ซึ่ งธุรกรรมต่างๆ อยูใ่ นระหว่างการดําเนินงาน
ดังนั้น เงินสดที่เรามีอยู่ ตอนนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และฝ่ ายจัดการก็ตอ้ งมาพิจารณาว่าจะ
เอาเงิ น ไปลงทุ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ท างใดบ้า ง ทั้ง นี้ นายเฉลิ ม ชัย มหากิ จ ศิ ริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวแล้วว่า การเข้าประมูลครั้งนี้
เป็ นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพบริ ษทั ฯ ว่าสามารถที่จะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ก็คือสถาบันการเงิน ผูท้ ี่ให้การสนับสนุน ให้ความไว้วางใจ โดยบริ ษทั ฯ เสนอที่จะเข้าไปซื้ อ
กิ จ การร้ อ ยละ 27 ในธุ ร กิ จ โรงกลั่น และทํา ไปจนถึ ง ขึ้ น ที่ บ ริ ษัท ฯ ได้ด ํา เนิ น การผ่า น
หลักเกณฑ์การประเมินต่างๆ จนถึงกระบวนการสุ ดท้ายในราคาที่สูงที่สุด แต่ท้ งั นี้ เป็ นเพราะ
ผู ้ถื อ หุ ้ น บางจากฯ มี ค วามประสงค์ อ ยากให้ เ ป็ นของรั ฐ จึ ง ไม่ ไ ด้ต ัด สิ น ใจขายให้ กับ
ภาคเอกชน อย่างไรก็ดี การประมูลดังกล่าวนับเป็ นการแสดงถึงศักยภาพ ทําให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องมี
ความเชื่อมัน่ ว่าเรามีกาํ ลังที่จะไปเสนอควบรวมกิจการใหญ่ๆ ได้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานกรรมการบริ หาร

กล่าวเสริ มว่า การทํา M&A ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการขนส่ ง หรื อพลังงาน ไม่ได้หมายความว่า เรา
ต้องลงทุนในด้านใดเพียงด้านเดียว สามารถทําได้ในธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ องกัน อยูท่ ี่วา่ บริ ษทั ฯ จะ
สรรหาหรื อต่อยอดจากสิ่ งที่เรามีอยูอ่ ย่างไร อยากจะให้เห็นเป็ นหนึ่ งงานที่เราพยายามต่อยอด
ให้กับ บริ ษ ัท ฯ และอยากให้เ ห็ น ว่า สถาบัน การเงิ น ก็ใ ห้ค วามมั่น ใจและไว้ว างใจ ว่า เรา
สามารถเข้าไปมีเสนอราคา และราคาที่เสนอนั้นก็เป็ นราคาที่สูงที่สุด อย่างที่ประธานฯ ได้
เรี ยนให้ทราบ แต่อย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีความพร้อมมาก ไม่วา่ ธุรกิจจะใหญ่แค่
ไหนก็ตาม
ในขณะนี้ ก็มีหุ้นส่ วนหรื อบริ ษทั หลายแห่ งที่มองเห็นความพร้อมของบริ ษทั ฯ และอยากให้
ไปร่ วมลงทุนด้วย เงินที่เพิ่มทุนมาก็ไม่ได้หายไปไหน เป็ นการแสดงให้เห็นความพร้อมของ
บริ ษทั ฯ ที่เราสามารถหาการลงทุนที่ดีได้ และระยะเวลาในการตัดสิ นใจ ความพร้อมค่อนข้าง
ที่จะต้องรวดเร็ ว ณ วันนี้เราก็ยงั มองหาสิ่ งต่างๆ มาต่อยอดอยู่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

กล่าวขอบคุณ และรับทราบความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและได้ให้
ข้อ เสนอแนะต่า งๆ รวมทั้ง ข้อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ นประโยชน์ กับ บริ ษ ัท ฯ ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ขอรั บ ไป
พิจารณา และดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
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ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาํ ถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ

- ลายเซ็น (นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

- ลายเซ็น (นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ

- ลายเซ็น (นางสาวมัณฑนี สุ รกาญจน์กลุ )
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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ประธานที่ประชุม

