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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 
ของ 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2560 
 
เวลาและสถานที:่ 
 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. ณ หอ้งบอลรูม ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:  

กรรมการทีล่าประชุม: 

 
 
 
 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/

ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน 
4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอษุณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
8. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส และประธานกลุ่มอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 

1. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการการลงทุน 

2. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. 
อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเชิดพงษ ์สิริวิชช ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ:  

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

 
ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น 

 
เร่ิมการประชุม: 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายให ้นางสาวอภิญญา             
ตั้งปภาวิชญ ์เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ  

 
นางสาวอภิญญา  ตั้ งปภาวิชญ์ (ผู ้ด ํา เนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและแนะนํา

คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ว่า มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 
486 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 385,845,612 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 319 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 287,752,115 หุน้ 
รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 805 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 673,597,727 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

1. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2. นายคิท เหว่ย อ้ึง เดวิด ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหาร

ความเส่ียง 
3. นายซิกมนัต ์สตรอม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์ 
4. นายโรเบิร์ต แอนดรูว ์ฮิลลิเออร์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  
5. นายคทารัฐ สุขแสวง ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  
6. นายพิบลูย ์บวัคุณงามเจริญ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
7. นายพรเทพ  เลิศวรธรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
8. นายธีรพล คาํผา รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั ยนิูค 

ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 
9. นายจิรัฎฐ ์ชยัจิตบริบูรณ์ ประธานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จาํกดั (มหาชน) 

1. นายอนุสรณ์ ชาญเช่ียว ท่ีปรึกษากฎหมาย สาํนกังานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ 
2. ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ ผูแ้ปลภาษา บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จาํกดั 

1. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ สาํนกังานบญัชี เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
2. นายพอล ฟลิปส์ (Mr. Paul Flipse) สาํนกังานบญัชี เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
3. นาย Yang Yiran สาํนกังานบญัชี เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

นางสาวเบญญาลกัษณ์ นกัพาณิชย ์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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36.9608  ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั้งส้ิน 
1,822,464,006หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 
หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2560 

และไดม้อบหมายให ้ นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ ์เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ 
และการนบัคะแนนเสียง 

 
นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ ์ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบั

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  
1.  ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะนาํเสนอ

ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น   ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใด
ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึน และเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผู ้
ถือหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น  

2.  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 

3.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 8 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ  ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ี
ไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนใหช้ดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เม่ือ
เรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพื่อนาํมานบัคะแนน  

สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
จะถือว่าท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 
 5.  สาํหรับในวาระท่ี 8 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ 
จะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการแจง้ใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 
 6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ี
ท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หกัออกจากจาํนวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
  ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูรั้บมอบฉันทะได้
อยา่งชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็น
ด้วย หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกับบริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  
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 7.  ในระหว่างท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา
วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
 หลงัจากท่ีผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ขอใหมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายคือ นางสาวเบญจลกัษณ์ รัตนสุนทรศิลป์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากนางชญานทิ์พย ์โสตภิ
มลพร  และนายชนกนัต ์ยพุาพินทุ ์ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายภาวิน เตชะวิบูลยว์งศ ์
 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม
ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 1/2559 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ใหท่ี้
ประชุมพจิารณารับรอง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

  
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 1/2559 ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 682,600,307 4,340 231,954 0 682,836,601 
ร้อยละ 99.9653 0.0006 0.0339 0.0000 100.0000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิม่เติมอีกจาํนวน 80 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 9,238,874 หุน้ 
รวมเป็นจาํนวน 885 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 682,836,601 หุน้ 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ประธานฯ ขอใหน้ายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานเก่ียวกบั
ภาพรวมของบริษทัฯ และขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ถึงภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  สาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา 
กล่าวคือ ปี 2447 บริษทัฯ เร่ิมตน้ประกอบธุรกิจท่ีประเทศฮ่องกงซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเดินเรือเพียงอยา่งเดียว ปัจจุบนั
น้ี บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding company)  ชั้นนาํท่ีลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง และธุรกิจจาํหน่ายปุ๋ยของ 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม   

ตามท่ีเคยรายงานในปีท่ีผ่านมาว่า ดชันีค่าระวางเรือ BDI ซ่ึงเป็นดชันีหลกัในกลุ่มธุรกิจขนส่งของบริษทัฯ ปรับ
ลดลงไปท่ีระดบัตํ่าสุดในรอบ 30 ปี นอกจากนั้น ยงัมีเรือท่ีใหบ้ริการอยูใ่นตลาดค่อนขา้งมาก บริษทัท่ีใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ทางเรือหลายๆ บริษทัทัว่โลกก็ประสบปัญหาขาดทุน บางรายตอ้งปิดบริษทัไป แต่ โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงมี EBITDA ท่ี
เป็นบวก เน่ืองจากบริษทัฯ มีมาตรการควบคุมค่าใชจ่้าย และบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ในปี 2559 ยงัมี
ความผนัผวนของราคานํ้ามนัซ่ึงส่งผลต่อธุรกิจของ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  ซ่ึงดาํเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง และเป็นบริษทัท่ี TTA ถือครองหุน้อยูร้่อยละ 58.22  แมว้่าราคานํ้ ามนัมีการปรับตวัลดลง ทาํใหส่้วน
แบ่งรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝ่ังลดลงตามไปดว้ย แต่ดว้ยการบริหารงานอยา่งรัดกุม และการลดค่าใชจ่้าย
อย่างต่อเน่ืองของบริษทัฯ ก็ทาํให้บริษทัฯ ยงัสามารถทาํกาํไร รวมถึงยงัรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ไวไ้ด ้ซ่ึงเห็นได้
จากการท่ีลูกคา้ขยายระยะเวลาของสัญญาการใชเ้รือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ลาํ ซ่ึงเป็นของบริษทัร่วมคือบริษทั 
เอเชีย ออฟชอร์ ดริลล่ิงค ์จาํกดั ต่อไป ในส่วนของจุดเด่นทางการเงิน TTA มี EBITDA รวมเพ่ิมข้ึนภายใตง้บการเงินรวม 
2,503.3 ลา้นบาท มีเงินสดรวม 10,671 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการดาํเนินงานปกติประมาณ 33 ลา้นบาท  

ดา้นยทุธศาสตร์ บริษทัฯ ยงัคงการลงทุนในธุรกิจท่ีมีอยู ่และสร้างความแขง็แกร่งและย ัง่ยนืใหก้บัธุรกิจในปัจจุบนั
เพือ่ใหค้งอยูไ่ด ้ โดยการลดตน้ทุน เพื่อทาํใหต้น้ทุนการแข่งขนัลดลง พร้อมกบัเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใน
ธุรกิจท่ีบริษทัฯ ถือครองอยู ่นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้ระจายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ รวมถึงการขยายธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกนั 
และมุ่งหาการลงทุนในธุรกิจท่ีมัน่คง และมีผลตอบแทนท่ีดีต่อเน่ือง อาทิ ธุรกิจสินคา้บริโภค  ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเคร่ืองด่ืม
เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีหุน้ส่วนทางธุรกิจกบับริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“GAC”) ซ่ึงเป็นผู ้
ใหบ้ริการครบวงจรระดบัโลกแบบบูรณาการในดา้นการขนส่งทางเรือ โลจิสติคส์ และมารีน บริษทัฯ มีสญัญากบั Suez 
Environnement South East Asia Limited และทาํการก่อตั้งบริษทัร่วมทุน บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การนาํเสนอโครงการบริหารจดัการนํ้าและบาํบดันํ้าเสียในประเทศไทย และการจดัตั้งบริษทั พีเอช แคปปิตอล จาํกดั เพือ่
ขยายการลงทุนทางดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยทาํการลงทุนในกิจการพิซซ่า ฮทั 
 หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานภาพรวม
ของบริษทัฯ แลว้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน รายงาน
ผลการดาํเนินงาน รวมถึงสรุปผลประกอบการสาํหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
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- ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 13,662 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 36  เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของปี 
2558  

- ในปี 2559 EBITDA ของบริษทัฯ อยูท่ี่ 2,053 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบั EBITDA ในปี 2558 
- ในปี 2559 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ อยูท่ี่ 33 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 418 ลา้นบาท  
- ในปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 41,620 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวมจาํนวน 15,125 ลา้นบาท และมี

ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 26,495 ลา้นบาท ถึงแมว้า่จะเป็นปีท่ีมีความทา้ทายท่ีบริษทัฯ ประสบผลขาดทุน แต่
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง และมีการบริหารจดัการอยา่งเตม็ท่ีของฝ่ายจดัการ ถา้ดู
อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญัในเร่ืองของมูลค่าตามบญัชีของหุน้ รวมทั้งดูสดัส่วนของ Net IBD to EBITDA  
และ Net IBD to Equity  ตวัเลขอตัราส่วนทางการเงินยงัดีอยู ่

- ในปี 2559 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานจาํนวน 1,894 ลา้นบาท  มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงิน
สดและเงินลงทุนระยะสั้นจาํนวน 10,671 ลา้นบาท  และมีส่วนของผูถื้อหุน้โดยรวมจาํนวน 26,495 ลา้นบาท 

- ในส่วนงบกาํไรขาดทุน บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการและการขายในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ36 เม่ือ
เทียบกบัปี 2558  มีตน้ทุนการใหบ้ริการและขายในปี 2559 ลดลงร้อยละ 39 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และมีกาํไร
ขั้นตน้ ในปี 2559 และปี 2558  อยูใ่นระดบัเดียวกนั (ปี 2559 เท่ากบั 1,809 ลา้นบาท ปี 2558 เท่ากบั 1,804 
ลา้นบาท)  

- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืนจาํนวน 433 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง
เกือบลดลงร้อยละ 37 มาอยูท่ี่ 2,084 ลา้นบาท แมว้า่บริษทัฯ มีผลขาดทุนอยูท่ี่ 418 ลา้นบาท แต่กถื็อวา่เป็น
ความพยายามของบริษทัฯ ท่ีจะลดตน้ทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน  และเช่ือวา่อนาคตจะดียิง่ข้ึน  

- ส่วนงบกระแสเงินสด บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 อยูท่ี่ 5,932.1 
ลา้นบาท ในส่วนของเงินสดสุทธิซ่ึงไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานอ่ืนๆ อยูท่ี่  1,894 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิ
ซ่ึงใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินใชใ้นการจ่ายเงินกูต่้างๆ อยูท่ี่ 2,551.4  ลา้นบาท  
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไม่ไดร้วมวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากวาระท่ี 2 
เป็นวาระเพื่อทราบ แต่วาระท่ี 3 เป็นวาระเพื่ออนุมติั จึงขอแยกวาระออกจากกนั เน่ืองจากการรายงาน  ผลการดาํเนินงานใน
วาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 
3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินของบริษทัฯ ดว้ย 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

ขอให้บริษทัช้ีแจงรายละเอียดของการใช้เงินลงทุนในปีท่ีผ่านมา รวมถึงการลงทุนใน
กิจการพิซซ่า ฮทั และจากท่ีบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานดีกว่าปีท่ีผ่านมา เหตุใดราคาหุ้น
ของบริษทัฯ จึงยงัไม่เพิม่ข้ึนทั้งท่ีดชันี BDI กมี็การปรับตวัเพิม่สูงข้ึน   
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายรายละเอียดต่อผูถื้อหุ้นสําหรับขอ้ซักถามในเร่ืองของเงินสดท่ี
บริษทัฯ ได้นาํไปใช้ในการลงทุนในปีท่ีผ่านมา และบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมหรือไม่ 
นอกจากน้ี เม่ือบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ทาํไมจึงไม่สะทอ้นกลบัมาท่ีราคาหุน้  
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นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 

ในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีเงินสดอยูท่ี่จาํนวน 10,671 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในการลงทุนใดๆ 
บริษทัฯ ตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั บริษทัฯ ไดล้งทุนในกิจการพิซซ่า ฮทั 
ซ่ึงเป็นธุรกิจอาหารดว้ยเงินลงทุนประมาณ 2,100 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดน้าํเงิน
บางส่วนไปชาํระเงินคืนเงินกู ้ในปี 2559  บริษทัฯ มีผลขาดทุนอยท่ีู 418 ลา้นบาท แต่ไม่มี
ผลขาดทุนสะสม ผลขาดทุนมาจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นหลกั แต่ธุรกิจของบริษทั เมอร์
เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิง 
จาํกดั (มหาชน)  ยงัใหผ้ลตอบแทนท่ีดี 
 
ส่วนราคาหุน้ บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาหุน้ท่ีข้ึนลงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีควบคุมการบริหารงานเท่านั้น อยา่งไรกต็ามตน้ทุนของ   
บริษทัฯ อยูใ่นระดบัตํ่ากว่าธุรกิจเดินเรือของบริษทัอ่ืนซ่ึงดาํเนินธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียง
กนัเน่ืองจากบริษทัฯ มีลกูเรือเป็นชาวไทยทั้งหมด  
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวโดยสรุป ตามท่ีไดมี้การอธิบายวา่บริษทัฯ มีเงินสด 10,671 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการ
ดาํเนินธุรกิจ บางส่วนนาํไปคืนเงินกู ้และลงทุนเพิม่เติม กาํไรสะสมยงัเป็นบวก แต่ปีท่ีผา่น
มาผลประกอบการขาดทุน 418 ลา้นบาทเป็นผลจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นหลกั ปัจจุบนัน้ี 
ธุรกิจขนส่งทางเรือเร่ิมมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน เพราะค่าระวางตํ่าสุดในรอบ 30 ปีไดผ้า่นพน้ไป
แลว้ หลงัจากนั้นน่าจะดีข้ึน และบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมปรับปรุงตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
ต่างๆ รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายลงมา ทาํใหผ้ลประกอบการขาดทุนไม่มาก ดงัเช่นท่ีนายเฉลิมชยั 
มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดอ้ธิบายไวว้า่การ
ดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ มีแนวโนม้ท่ีจะเพิม่สดัส่วนของธุรกิจอ่ืนนอกจากขนส่ง
ทางเรือ เช่นบริหารจดัการนํ้ า อาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงจะทาํให ้ TTA ท่ีผูถื้อหุน้ลงทุนมี
เสถียรภาพมากข้ึน และมีผลประกอบการท่ีดีไม่ผนัผวนเหมือนปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม
เม่ือเทียบกบัคู่แขง่ตามท่ีนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ไดอ้ธิบายวา่ตน้ทุนค่าขนส่งทางเรือของบริษทัฯ ทาํไดดี้กวา่
คู่แข่ง และบริษทัฯ มีนโยบายไปลงทุนกิจการอ่ืนเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากธุรกิจขนส่งทาง
เรือ เหตุผลท่ีราคาหุน้ยงัไม่ข้ึน เพราะบริษทัฯ ยงัขาดทุนอยู ่ แมว้า่บริษทัฯ ขาดทุนนอ้ยลง
แต่บริษทัฯ มีฐานะการเงินท่ีเขม้แขง็และกาํลงัปรับทิศทางไปทาํธุรกิจท่ีนอกเหนือจาก
ขนส่งมากข้ึน 
 

นายสมชาย เจนศิรพนัธ์ุ  
ผูถื้อหุน้   

จากการเพิ่มทุนคร้ังก่อน อยากทราบวา่เงินท่ีเหลือจากการเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯ นาํดอก
ผลไปใชท้าํอะไร และยงัมีการกูเ้พิ่มเติมอีกหรือไม่ สามารถนาํเงินค่าหุน้เพิ่มทุนคืนผูถื้อหุน้
ไดห้รือไม่ จากการท่ี ดชันี BDI มีการปรับตวัสูงข้ึน อยากทราบวา่ดชันี BDI เท่าใด   
บริษทัฯ จึงจะมีผลกาํไรจากธุรกิจการเดินเรือ ปัจจุบนัธุรกิจเดินเรือเร่ิมมีสัญญาณท่ีดีข้ึน  
อยากทราบว่า บริษทัฯ ยงัคงมีแผนการลงทุนในธุรกิจน้ีหรือไม่อยา่งไร  เช่น การซ้ือเรือ
ใหม่หรือการขายเรือเก่าออกไป 
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นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอใหน้ายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็น
ผูช้ี้แจงรายละเอียดต่อผูถื้อหุน้ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่ไดมี้เงินกูเ้พ่ิมข้ึน ในส่วนของเงินสด หลงัจากท่ีไดมี้การเพิ่ม
ทุน เงินสดจาํนวน 10,671 ลา้นบาทนั้น เป็นการรวมเงินสดจากบริษทัยอ่ยของบริษทัใหม้า
รวมอยูภ่ายใต ้ TTA โดยแสดงไวใ้นงบการเงินรวมของ TTA แต่เงินในส่วนน้ีจะอยูใ่น
บริษทัยอ่ยต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ถือครองอยู ่ เห็นไดช้ดัจากสองธุรกิจหลกั กล่าวคือ ธุรกิจการ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองและธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง เป็นธุรกิจท่ีเรียกไดว้า่เป็นใช้
เงินลงทุนมาก (Capital Intensive) ดงัจะเห็นไดจ้ากราคาของเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-
up) ในช่วงท่ีราคาดี อาจจะมีราคาสูงข้ึนถึง 200-300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
ในการบริหารจดัการท่ีดีนั้น การท่ีมีเงินสดเพียงพอและเวลาในการลงทุนท่ีดีเป็นส่ิงสาํคญั
สาํหรับธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนมหาศาลในปีท่ีผา่นมา มีบริษทัใหญ่ๆ อยา่งพาร์ทเนอร์ของ
บริษทัฯ ไดมี้การประกาศลม้ละลายเพื่อฟ้ืนฟกิูจการ (Chapter 11)  ถา้เงินสดไม่เพียงพอ 
หรือมีการบริหารจดัการเงินสดไม่ดีพอ ปัจจุบนับริษทัฯ มีเงินสด 10,671 ลา้นบาทนั้น จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมัน่ใจไดว้า่ ต่อใหบ้ริษทัฯ เจออุปสรรคอยา่งไร กย็งัสามารถยนืหยดั
อยูไ่ด ้ตามท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ธุรกิจข้ึนอยูก่บัความผนัผวนของตลาดโลก เช่น ธุรกิจการ
ขนส่งทางเรือข้ึนอยูก่บัดชันีค่าระวางเรือ BDI ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝ่ังข้ึนอยูก่บั
ราคานํ้ามนั ในเวลาท่ีราคานํ้ ามนัตกตํ่าลง ผูว้า่จา้งงานของแท่นขดุเจาะกมี็เงินในการวา่จา้ง
งานตํ่าลงดว้ย ก็ทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดตํ่าลง ถา้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ กจ็ะทาํให้
บริษทัไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้ กระแสเงินสดมีไวเ้พือ่ดูแลเร่ืองตน้ทุนต่างๆ ในปีท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ มีการลดตน้ทุนอยา่งมหาศาล ทาํการบริหารจดัการท่ีดี และบริหารเงินสด
ใหดี้ ทาํใหธุ้รกิจหลกัของบริษทัฯ สามารถยดืหยดัอยูไ่ด ้ ไม่วา่จะเจอกบัอุปสรรคใดๆ ใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ กต็าม จึงส่งผลสะทอ้นใหก้บัการผลการเงินของบริษทัฯ ท่ียงัสามารถ
ทาํกาํไรได ้ เม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงมีทั้งขาดทุน
และปิดตวัลง 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส และเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

ช้ีแจงเพิม่เติมในส่วนของจุดคุม้ทุน (Breakeven) ของธุรกิจการขนส่งทางเรือนั้น ตน้ทุน
ของธุรกิจการขนส่งทางเรือนั้น  สาํหรับตน้ทุนในการดาํเนินงานของธุรกิจการขนส่งทาง
เรือ มีจุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 6,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ซ่ึงใน 2-3 เดือนท่ีผา่นมา อตัราค่า
ระวางเรือมีการปรับตวัสูงข้ึน บริษทัฯ จึงคาดหวงัวา่ธุรกิจน้ีน่าจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนใน
อนาคต 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวโดยสรุปว่า  ธุรกิจการขนส่งทางเรือมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน ในส่วนของโครงสร้างกองเรือ
ของบริษทัฯ บริษทัฯ มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างของกองเรือของบริษทัฯ ในระหว่างปี
อยู่เสมอเป็นประจาํทุกปี โดยการซ้ือเรือใหม่ท่ีเป็นเรือมือสองในตลาดท่ีใหม่ข้ึน หรือการ
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ขายเรือเก่า เพ่ือให้กองเรือของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีต้นทุนในการ
ดาํเนินงานท่ีตํ่า เพือ่ใหแ้ข่งขนัในตลาดได ้ 
 
ในส่วนของเงินสดท่ีมีอยู่ของบริษทัฯ ขอให้ นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงต่อท่านผูถื้อหุ้นในเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดมี้การหา
ประโยชนจ์ากเงินสดท่ีมีอยูน้ี่ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัฯ มีผลตอบแทนจากเงินสดอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2-3 และบริษทัฯ รอเวลาท่ีจะลงทุน
ในธุรกิจท่ีดี ไม่มีความเส่ียง และมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอในการท่ีจะ
ลงทุนในธุรกิจเหล่าน้ีได ้
 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหช้ี้แจงเพ่ิมเติมในขอ้ซกัถามท่ีเก่ียวกบัดชันีค่าระวางเรือ BDI  ท่ีไดมี้การปรับตวัสูงข้ึน 
จะตอ้งมีการปรับตวัข้ึนอีกเท่าไร ถึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรหรือถึงจุดคุม้ทุน เพื่อท่ีผูถื้อ
หุ้นจะได้สามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ขอทราบ
รายละเอียดของการลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการนํ้ า และพิซซ่า ฮัทว่าจะสามารถรับรู้
รายไดเ้ม่ือใด  
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ดชันี BDI เป็นตวับ่งช้ีอตัราค่าระวางเรือในตลาด การท่ีบริษทัฯ จะถึงจุดคุม้ทุนไดน้ั้น มี
องคป์ระกอบหลายอยา่งดว้ยกนั ซ่ึงตอ้งมาดูท่ีตน้ทุนโครงสร้างของการดาํเนินธุรกิจการ
ขนส่งทางเรือของบริษทัฯ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีจะบ่งช้ีไดว้า่บริษทัฯ ถึงจุดคุม้ทุนและ
มีความสามารถในการทาํกาํไร 
 
ในส่วนของกิจการพซิซ่า ฮทัยงัอยูร่ะหว่างการตกลงเจรจาในรายละเอียดซ่ึงยงัไม่ได้
ขอ้สรุปท่ีชดัเจนและเพื่อปฎิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ในส่วนของธุรกิจการบริหารจดัการนํ้าท่ีบริษทัฯได้
ร่วมลงทุนกบับริษทั Suez Environnement  South East Asia Limited (“Suez”) ตั้งอยูท่ี่
ประเทศ ฝร่ังเศส  เป็นการลงทุนในลกัษณะ กิจการร่วมคา้ (“Joint Venture”) ซ่ึงยงัไม่ไดมี้
การดาํเนินงานและบริษทัฯ กาํลงัมองหาโอกาสในการลงทุน  หากบริษทัฯ มีโอกาสในการ
ลงทุนท่ีดีในธุรกิจน้ีจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นกลไกของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 
 

นายเจอดศกัด์ิ  
เจิงกล่ินจนัทน ์
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชเ้งินลงทุนของบริษทัฯ ท่ีผา่นมา เช่น ในธุรกิจ
นํ้าผลไม ้ นํ้าด่ืม การบริหารจดัการนํ้า และปัจจุบนัลงทุนในกิจการพซิซ่า ฮทั วา่มีความ
คุม้คา่แก่การลงทุน ไม่มีความเส่ียง จะสามารถสร้างผลตอบแทนแก่บริษทัฯ อยา่งไร 
เน่ืองจากธุรกิจเหล่าน้ี มีความแตกต่างจากธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อยา่งมาก ดูมีโอกาสใน
การเติบโตค่อนขา้งยาก เพราะมีการแข่งขนัอยูม่าก ขอใหบ้ริษทัฯ สร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อ
หุน้ท่ีจะใชเ้งินเหล่าน้ีใหเ้กิดประโยชนแ์ละคุม้ค่า 
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นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 
ผูถื้อหุน้ 

ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนไปลงทุนท่ีร้อยละ 2 นั้นยงันอ้ยไป 
ขอใหท้างฝ่ายบริหารการเงินของ บริษทัฯบริหารเงินใหเ้กิดประโยชน์ หากเงินท่ีไดจ้ากการ
เพิม่ทุนไปเม่ือสองปีท่ีแลว้ ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน ์ จะสามารถนาํเงินส่วนน้ีมาคืนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดห้รือไม่ 
 

นายพรเลิศ พระประเสริฐ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก           
นางไมตรี พระประเสริฐ 
 

เงินท่ีไปลงทุนบริษทัฯ มีการคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return 
:IRR) ท่ีอตัราเท่าใด 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน เป็นผูช้ี้แจงในขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ในเร่ืองเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีได้
จากการลงทุนท่ีอาจจะยงัดูนอ้ยไป ซ่ึงในความเป็นจริง บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความตั้งใจท่ีจะนาํ
เงินมาลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนเท่าน้ี เพียงแต่ธุรกิจท่ีบริษทัฯ กาํลงัเจรจาอยู ่ ยงัไม่ลงตวั 
รวมถึงใหช้ี้แจงในเร่ือง IRR วา่การลงทุนตอ้งการ IRR  ท่ีอตัราเท่าไร 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บริษทัฯ มีนโยบายและทิศทางในการลงทุน โดยมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีจะใหก้ระแส
เงินสดท่ีมีเสถียรภาพ ไม่วา่จะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือลงทุนในธุรกิจท่ีมีอยูท่ี่
บริษทัฯ เป็นเจา้ของเช่น ธุรกิจการขนส่งทางเรือบริษทัฯ กมี็การลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 
 
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการลงทุนของบริษทัฯ บริษทัฯ มีการลงทุนในเร่ืองการ
ดาํเนินการต่างๆ โดยอาศยัความรู้ ความเช่ียวชาญ ของผูเ้ช่ียวชาญจากสาขาต่างๆ ทัว่โลก 
รวมทั้งรูปแบบของการลงทุน มีการลงทุนในการสร้างความเป็นหุน้ส่วนร่วมกบับริษทัอ่ืน 
และมีการทาํธุรกิจในลกัษณะกิจการร่วมคา้ 
 
สาํหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ บริษทัฯ คาดหวงั IRR ขั้นตํ่าท่ีร้อยละ 12-16 เป็นอยา่ง
นอ้ย บริษทัฯ รอเวลาในการลงทุนในกิจการท่ีเหมาะสม และมีเสถียรภาพ 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

เห็นว่าสมควรแก่เวลาตอบขอ้ซกัถามเลว้ ขอบคุณท่านผุถื้อหุน้ ขอใหท้่านผูถื้อหุน้มัน่ใจได้
วา่ บริษทัฯ จะดูแลเงินท่ีมีอยูใ่หดี้อยา่งรอบคอบและกระจายเงินส่วนน้ีไป ถึงแมบ้ริษทัฯ 
จะลงทุนในธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนไดไ้ม่มากนกั ถึงอยา่งไรแลว้ การท่ีจะนาํเงินไปลงทุน 
ตอ้งตระหนกัถึงความคุม้ค่าของเงินท่ีจะนาํไปลงทุนดว้ย ถา้ลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเส่ียง
มากแต่ไดผ้ลตอบแทนมากๆ อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เงินท่ีมีอยูน้ี่ บริษทัฯ กจ็ะ
นาํไปลงทุนในธุรกิจท่ีแทจ้ริง ทั้งในธุรกิจท่ีมีอยู ่ และการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนท่ีมีการ
เติบโตท่ีดี มีอนาคตท่ีดี และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 
เน่ืองดว้ยบริษทัฯ เป็นสมาชิกท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในบางคร้ัง บริษทัฯ ไม่
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สามารถเปิดเผยขอ้มูลหากยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน ซ่ึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ียงัไม่มีการสรุป
ชดัเจนจะผดิกฎของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อราคาหุน้หรือเกิด
ปัญหาต่างๆ ทางขอ้กฎหมายตามมา จึงขอความเห็นใจจากท่านผูถื้อหุน้ในเร่ืองน้ีดว้ย และ
ตามท่ีทางฝ่ายจดัการไดช้ี้แจงไปแลว้วา่จะดูแลในส่วนน้ี โดยจะเอาเงินไปลงทุนใหเ้กิด
ประโยชน์ และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 
 หลงัจากท่ีไดมี้การซกัถามและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ประธานฯ สรุปวา่ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ สาํหรับสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมติังบการเงนิ สําหรับสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 
  

ประธานฯ  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 685,177,434 115,803 329,654 0 685,622,891 
ร้อยละ 99.9350 0.0168 0.0480 0.0000 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 95 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 2,786,290 หุน้ 
รวมเป็นจาํนวน 980 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,622,891 หุน้ 
 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมติัการจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 
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ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและ
อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 
การจ่ายเงินปันผลประจาํรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาท

ต่อหุ้น จากกาํไรสะสมของบริษทัฯ   บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดให้
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้  

บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 โดยวนั           
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น  

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 685,547,714 220,947 66,462 0 685,835,123 
ร้อยละ 99.9580 0.0322 0.0096 0.0000 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 8 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 212,232 หุ้น 
รวมเป็นจาํนวน 988 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,835,123 หุน้ 

 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
จาํนวน 2,110,160,255 บาท เป็น 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนรวม  
114,213,367  หุ้น ทีอ่อกเพือ่รองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ทีห่มดอายุลงแล้ว และ
พจิารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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ประธานฯ ขอใหน้างสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัท่ีมาและเหตุผลของการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อประกอบการพจิารณา 

 
นางสาวกสุุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการพิจารณา

และอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวนรวม 114,213,367 
หุน้ ท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ท่ีหมดอายลุงในเดือนกุมภาพนัธ์ท่ี
ผา่นมา ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม และ
พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ฯ ตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ ดงัน้ี 

 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติั การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน  2,110,160,255 

บาท เป็น 1,995,946,888 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 114,213,367 หุน้ของบริษทัฯ ท่ีออกเพ่ือรองรับ
การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ท่ีหมดอายลุงแลว้ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,995,946,888 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนหกพนั
แปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 

แบ่งเป็น 1,995,946,888 หุน้ (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนหกพนั
แปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,995,946,888  หุน้ (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนหกพนั

แปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จาํนวน (เสียง) 685,485,636 168,147 189,340 0 685,843,123 
ร้อยละ 99.9478 0.0245 0.0276 0.0000 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 2 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 8,000 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 990 ราย นบั
จาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,843,123 หุน้ 
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จํานวน  2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,998,446,888  บาท โดยการออกหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกนิ 2,500,000 หุ้น ซ่ึง
มมูีลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพจิารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  

 
ประธานฯ ขอใหน้างสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัท่ีมาและเหตุผลของการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 
นางสาวกสุุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯ ได้

ประกาศจ่ายเงินปันผล ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลน้ีไปกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) บริษทัฯ 
จึงตอ้งมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-
W5) ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดสิทธิเร่ืองการปรับสิทธิของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาและอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
จาํนวน 1,995,946,888 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เป็นทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 1,998,446,888 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 
โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ือง
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ ดงัน้ี 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,998,446,888 บาท (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 

แบ่งเป็น 1,998,446,888 หุน้ (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,998,446,888 หุน้ (หน่ึงพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนหก

พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่สามารถคาํนวนราคาการปรับสิทธิและอตัราการปรับ
สิทธิท่ีแน่นอนได ้ เน่ืองจากการคาํนวนดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 15 วนัทาํการก่อนวนั XD 
(วนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) คือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 จึงไดป้ระมาณการในเบ้ืองตน้เพื่อรองรับการปรับสิทธิเป็นจาํนวน 
2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้) 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เหตุใดจึงไปกระทบสิทธิต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ัง
ท่ี 5 (TTA-W5) ขอใหอ้ธิบายรายละเอียด 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

จากการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นั้น บริษทัฯ จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการขอเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ และไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสําคญั   
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) ส่วนการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิทาง
บริษทัฯ จะไดแ้จง้ให้ทราบอีกคร้ัง ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน
อธิบายเพ่ิมเติมใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

นางสาวกสุุมา เกิดผล 
ผูอ้าํนวยการสายการเงิน 

เน่ืองจากตอนท่ีบริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) ในขอ้กาํหนดสิทธิ
จะมีเง่ือนไขแจ้งว่า กรณีใดบา้งท่ีบริษทัฯ ทาํแลว้จะกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) แลว้จะตอ้งมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ไม่ให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิดอ้ยสิทธิไปกว่าเดิม ซ่ึงการ
จ่ายเงินปันผลก็เป็นขอ้หน่ึงท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีการปรับสิทธิ โดยการปรับสิทธิน้ีก็
จะมีสูตรการคาํนวนท่ีจะตอ้งอา้งอิงกบัราคาการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย ดงันั้น
บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อใหมี้จาํนวนหุ้นมารองรับการปรับ
สิทธิน้ี ในอนาคตหากไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) มาแจง้ความจาํนง
ในการขอใช้สิทธิแปลงสภาพ ทางบริษทัฯ ก็จะทาํการลดทุนออกไปในภายหลงั แต่
ในขณะน้ีทางบริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการขออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามขอ้กาํหนด
สิทธิของ บริษทัฯ ก่อน 
 
ตวัอยา่งเช่นในคร้ังแรกท่ีบริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) อตัราการ
ใชสิ้ทธิคือ 1:1 ดงันั้นใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ในราคา 18.50 บาท ต่อมาบริษทัฯ ไดมี้การประกาศจ่ายเงินปันผล ในขอ้กาํหนดสิทธิ
กาํหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งปรับอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยมีสูตรการคาํนวนท่ีได้
แจง้ไวแ้ลว้ มาคาํนวนอตัราใหม่ ดงันั้นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) เม่ือ
มาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ อตัราการใชสิ้ทธิกจ็ะไม่ใช่ 1:1 และไม่ใช่ราคาการใชสิ้ทธิท่ี 18.50 
บาทแลว้ ซ่ึงราคาการใชสิ้ทธิจะลดลงไปเป็น 18.40 หรือ 18.30 บาท เป็นไปตามสูตรการ
คาํนวนในขอ้กาํหนดสิทธิท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้  
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การท่ีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) มาใช้สิทธิแปลงสภาพ หลงัจากท่ี
บริษทัฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลแลว้นั้น จะทาํให้ผลประโยชน์ของผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) ดอ้ยไปกว่าเดิม ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งมีการปรับราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตามท่ีไดร้ะบุเอาไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 2,500,000 บาท 
(สองลา้นห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจาํนวน 1,995,946,888 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบห้าลา้นเกา้แสนส่ี
หม่ืนหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,998,446,888 บาท (หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดลา้น
แปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้) ซ่ึงมี
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมติั
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุน จดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 
จาํนวน (เสียง) 685,369,426 294,885 201,712 0 685,866,023 
ร้อยละ 99.9275 0.0429 0.0294 0.0000 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 4 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 22,900 หุ้น รวม
เป็นจาํนวน 994 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,866,023 หุน้ 
 
วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
กาํหนดค่าสอบบัญชี 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 7 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและ

อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560) และขอเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัให ้
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี  สาํหรับรอบปีบญัชีดงักล่าว โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
2. นายเจริญ ผูสั้มฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
3. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
4. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 

  
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน

รวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560)  
เป็นจาํนวน 3,700,000 บาท  

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร      

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ่งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 

นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 และ
นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุด  31 
ธนัวาคม 2560 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
งบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 
3,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 685,584,866 144,340 136,872 0 685,866,078 
ร้อยละ 99.9589 0.0210 0.0199 0.0000 100.0000 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นได้รวม 55 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วม
จาํนวน 995 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,866,078 หุน้ 
 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมติัการเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระ 8 
 
  ผูด้าํเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 
  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิม่เติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อก
จากตาํแหน่งตามวาระนั้นอาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้ 
 
  ในปีน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 

(1) นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
(2) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
(3) นางสาวอษุณา มหากิจศิริ 
(4) นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2560 

 
ทั้งน้ี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั้ง 4 คนเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพื้นฐานและความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
  

รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 
ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า หลงัจากท่ีไดมี้มติกรรมการ เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง

กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดแ้จง้ว่าไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือ เพื่อ
เลือกตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ ดงันั้น จาํนวนกรรมการจะลดลงจาก 11 คนเหลือ 10 คน 

 



 

- 29 - 

เน่ืองจากในวาระน้ีมีกรรมการ 3 คนคือ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา 
มหากิจศิริ เป็นกรรมการท่ีครบการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอให้
กรรมการทั้ง 3 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัในวาระน้ีออกไปนอกหอ้งประชุมก่อน ดงันั้นประธานฯ จึง
ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้งให ้ นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธาน
ดาํเนินการประชุมในวาระน้ีแทน  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเพิม่เติม 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระน้ี  
 
ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนวาระท่ี 8 ใหช้ดัเจนว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
สาํหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เม่ือพจิารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุน้ทุกคนพร้อม
กนัในคราวเดียว 

 
 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

8.1  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 684,603,919 509,280 752,879 0 685,866,078 
ร้อยละ 99.8159 0.0742 0.1097 0.0000 100.0000 
 

8.2  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 677,673,793 7,666,308 525,977 0 685,866,078 
ร้อยละ 98.8055 1.1177 0.0766 0.0000 100.0000 
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8.3  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 683,858,223 1,508,536 499,319 0 685,866,078 
ร้อยละ 99.7072 0.2199 0.0728 0.0000 100.0000 

 
8.4  นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการท่ีครบวาระ ไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะไม่ต่อวาระ และยืน่ใบลาออกการ
เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และท่ีประชุมผูถื้อหุน้มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการรท่ีออกตามวาระท่านน้ี 
 

หมายเหตุ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เดินออกจากห้องประชุมในระหวา่งการนบัคะแนน 
และกลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงัการนบัคะแนนเสร็จส้ิน 

 
วาระที ่9 พจิารณาและอนุมติัการเลอืกต้ังกรรมการเข้าใหม่ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระ 9 
 

ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า ปัจจุบนั จาํนวนกรรมการของบริษทัฯ มีทั้งส้ิน 10 คน ซ่ึงแต่ละ
ท่านมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ   อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
ไดพ้ิจารณาและเสนอนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ เพิ่มเติม เน่ืองจาก มีประสบการณ์ในธุรกิจ
ระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้ปลีก อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ีนายจิเทนเดอร์ 
พอล เวอร์มา ยงัเคยใช้ชีวิตและปฏิบติังานในต่างประเทศมาแลว้ถึง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดาํรงตาํแหน่งตั้ งแต่ระดับ
ผูบ้ริหารอาวุโสจนถึงระดบักรรมการดา้นการเงินและการปฏิบติัการ โดยตาํแหน่งล่าสุดก่อนท่ีจะเขา้มาร่วมงานกบัทาง
บริษทัฯ คือ กรรมการบริหารดา้นการเงินและกรรมการของ บริษทั จินดลั สเตนเลส จาํกดั (มหาชน)  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นว่า ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ซ่ึงจะทาํใหจ้าํนวน
กรรมการของบริษทัฯ เพิ่มจากเดิมท่ีมีกรรมการ 10 คน เป็น 11 คน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เสนอ  

 
รายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ

ในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 

มต ิท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 685,139,545 492,187 235,974 0 685,867,706 
ร้อยละ 99.8938 0.0717 0.0344 0.0000 100.0000 
 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 1,628 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 996 ราย นบั
จาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,867,706 หุน้ 
 
วาระที ่10 พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ หนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัฯ 
เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพือ่อนุมติักาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบ้ียประชุมสาํหรับ
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท)  ซ่ึงเท่ากบัวงเงินใน
ปี 2559 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ไม่มีการจ่ายโบนสักรรมการจากผลประกอบการรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุน  
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่   
ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ีเสนอ วาระน้ี
จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2560 ไวไ้ม่เกิน 10 

ลา้นบาทต่อปี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินคา่ตอบแทนประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม โดยไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 614,464,633 262,186 71,210,957 0 685,937,776 
ร้อยละ 89.5802 0.0382 10.3815 0.0000 100.0000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 70,070 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 997 
ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,937,776 หุน้ 
 
วาระที ่11 พจิารณาและอนุมติัการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ 
  

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้าํเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ เพื่อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ครอบคลุมถึงการรับ

หลกัประกนัใดๆ ในกรณีท่ีบริษทัฯ จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ดงันั้นบริษทัฯ อาจใหมี้
หลกัประกนัสาํหรับการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยขอ้ความในวตัถุประสงคใ์หม่จะ
เป็นดงัน้ี 

 
“ขอ้ 10 ทาํการรับจาํนองท่ีดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์น เพื่อเป็นประกนัการขายสินคา้ เงินเช่ือ 

การท่ีบริษทัรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ทาํงานในบริษทัฯ หรือเพื่อเป็นหลกัประกนัแห่งหน้ีใดๆ (โดยมิไดรั้บฝากเงินหรือรับ
เงินจากประชาชนและใชป้ระโยชนจ์ากเงินนั้น)” 

 
รวมถึงมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

บริษทัมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3.         
วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ว่าดว้ยวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ และการมอบอาํนาจตามท่ีเสนอ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ โดยขอ้ความในวตัถุประสงคใ์หม่จะเป็นดงัน้ี 

 
“ขอ้ (10) ทาํการรับจาํนองท่ีดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอ่ื์น เพื่อเป็นประกนัการขายสินคา้ เงินเช่ือ 

การท่ีบริษทัรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้ทาํงานในบริษทัฯ หรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัแห่งหน้ีใดๆ (โดยมิไดรั้บฝากเงินหรือรับ
เงินจากประชาชนและประโยชนจ์ากเงินนั้น)” 

 
รวมถึงมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

บริษทัมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ว่า
ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 685,481,664 21,935 434,177 0 685,937,776 
ร้อยละ 99.9335 0.0031 0.0632 0.0000 100.0000 

 
วาระที1่2 พจิารณาและอนุมติัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 
 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัท่ีมาและเหตุผลของการขอ
อนุมติัออกหุน้กู ้เพื่อประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมฯ  
 
 นางสาวกสุุมา เกิดผลไดช้ี้แจงเหตุผลของการใหข้อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออกหุน้กูข้องบริษทัฯ 
ดงัน้ี  
 

ก) การออกหุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการชาํระหน้ีเงินกู/้การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อการลงทุน และ/หรือ
วตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทัไดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกุลเงิน
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บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุ
ต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า (ซ่ึงไม่รวมหุน้กูว้งเงิน 5,000 ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558) 

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ  ไป และอาจออก
และเสนอขายเพ่ือทดแทนหุน้กูท่ี้เคยออก และเสนอขายไปแลว้ ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมี
การซ้ือคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัสามารถออกหุน้กูเ้พิม่เติมไดอี้ก ภายในวงเงินท่ี
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ี
คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัประเภทหุน้กู ้หลกัประกนั จาํนวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่
ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน    
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 
 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณาและอนุมติัการออกหุน้กู ้ตามท่ีบริษทัฯ ไดน้าํเสนอและปรากฎตามขอ้มูลใน
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติั การออกและเสนอขายหุน้กู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 
ก) ใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ไดค้ร้ังเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงิน

บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุ
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ต่างประเทศอ่ืนในจาํนวนท่ีเทียบเท่า โดยการออกหุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการชาํระหน้ีเงินกู/้การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื่อ
การลงทุน และ/หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการบริษทั                                

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก้ไ็ด ้

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

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 685,534,206 164,515 246,168 0 685,944,889 
ร้อยละ 99.9401 0.0239 0.0358 0.0000 100.0000 
 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 7,113 หุน้ รวมเป็นจาํนวน 998 ราย นบั
จาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 685,944,889 หุน้ 

 
วาระที ่13 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพจิารณาอนุมติั 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามลาํดบัวาระท่ีนาํเสนอในหนงัสือเชิญประชุม
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 
 ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(นางสาวศราภรณ์ อินทรพรหม) 

เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 


