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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 

ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั.งที/ 1/2560 

 

เวลาและสถานที/: 
 ประชุมเมื�อวนัพธุที� 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ.  เลขที� 60 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
กรรมการที/เข้าร่วมประชุม:  

กรรมการที/ลาประชุม: 

 

 

 

 

1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที(บริหาร/กรรมการบริหาร/

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

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
7. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
8. นายกมลสุทธิ9  ทพัพะรังสี กรรมการ 

1. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง/ 
กรรมการการลงทุน 

2. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. 
อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
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ผู้บริหารที/เข้าประชุม: 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื/นๆ:  

 

ผู้สอบบัญชีที/เข้าร่วมประชุม: 

 

ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

 

กจิการเบื.องต้น: 
 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที�ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา             
ตั=งปภาวชิญ ์เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามที�ไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ  

 
นางสาวอภิญญา ตั= งปภาวิชญ์ (ผู ้ด ําเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผู ้ถือหุ้นที�มาประชุมและแนะนํา

คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ที�ปรึกษากฎหมาย และผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 

1. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ที(การเงิน 
2. นายกมลสุทธิ9  ทพัพะรังสี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส และประธานกลุ่มอาหาร 

และเครื(องดื(ม 
3. นายคิท เหวย่ อึ@ง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหาร

ความเสี(ยง 
4. นายซิกมนัต ์สตรอม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์ 
5. นายโรเบิร์ต แอนดรูว ์ฮิลลิเออร์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  
6. นายคทารัฐ สุขแสวง ประธานเจา้หนา้ที(การเงิน บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั  
7. นายพิบูลย ์บวัคุณงามเจริญ ประธานเจา้หนา้ที(การเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
8. นายพรเทพ  เลิศวรธรรม ประธานเจา้หนา้ที(การเงินบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ@งส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
9. นายธีรพล คาํผา รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ที(การเงิน บริษทั ยนิูค 

ไมนิ(ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
10. นายจิรัฎฐ ์ชยัจิตบริบูรณ์ ประธานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั ยนิูค ไมนิ(ง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

1. นายอนุสรณ์ ชาญเชี(ยว ที(ปรึกษากฎหมาย สาํนกังานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ 
2. ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ ผูแ้ปลภาษา บริษทั ยนีูค ทรานสเลชั(น จาํกดั 

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

นางสาวเบญญาลกัษณ์ นกัพาณิชย ์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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486 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้ 385,845,612 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 319 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้ 287,752,115 หุ้น 
รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 805 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 673,597,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
36.9608  ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ (หุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของบริษทัฯ มีจาํนวนทั=งสิ=น 
1,822,464,006หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 
หลงัจากนั=น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯ ครั= งที� 1/2560 

และไดม้อบหมายให ้ นางสาวอภิญญา ตั=งปภาวชิญ ์เป็นผูชี้=แจงขั=นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น 
และการนบัคะแนนเสียง 

 
 นางสาวอภิญญา ตั= งปภาวิชญ์ ชี= แจงขั=นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และการนับ

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงันี=   
 1.  ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาํดบัที(กาํหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในวาระที(เกี(ยวขอ้งนั@น   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ@น และเดินไปยงัจุดที(ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผู ้
ถือหุน้แนะนาํตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น  
 2.  ผูถื้อหุน้รายหนึ(งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ(งหุ้นต่อหนึ(งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงที(ตนมีไดเ้พียงทางใดทางหนึ(งเท่านั@น ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ของตนเพื(อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 
 3.  คะแนนเสียงที(ตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครั@ งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
 4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระที( 8 เรื(องการเลือกตั@งกรรมการ  ขอใหผู้ถื้อหุน้ที(
ไม่เห็นดว้ย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เมื(อ
เรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือขึ@นเพื(อใหเ้จา้หนา้ที(ไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพื(อนาํมานบัคะแนน  

สาํหรับท่านผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะที(ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
จะถือวา่ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านที(ส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั@น 
 5.  สาํหรับในวาระที( 8 เรื(องการเลือกตั@งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั@งที(เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หนา้ที(เพื(อนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั@งที(เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั@งนี@  จะมีการแจง้ให้ผูถื้อ
หุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเรื(องนี@ อีกครั@ งก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 
 6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ที(จะนาํคะแนนเสียงที(ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามที(
ท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจาํนวนเสียง
ทั@งหมดที(เขา้ร่วมประชุมในวาระนั@น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที(เห็นดว้ยในวาระนั@นๆ 
  ทั@งนี@  บตัรลงคะแนนเสียงใดที(ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือ ผูรั้บมอบฉันทะได้
อยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเครื(องหมายทั@งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็น
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ดว้ย หรือทาํเครื( องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื(องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื(อกาํกับบริเวณที(ขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เครื(องหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  
 7.  ในระหวา่งที(รอผลการนบัคะแนนเสียงเพื(อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา
วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอื(น 
 
 หลงัจากที�ผูด้าํเนินการประชุมไดชี้=แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ขอให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนเสียงดว้ย ซึ�งไดมี้ผูถื้อหุน้ 2 รายคือ นางสาวเบญจลกัษณ์ รัตนสุนทรศิลป์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากนางชญาน์ทิพย ์โสตภิ
มลพร  และนายชนกนัต ์ยพุาพินทุ ์ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายภาวนิ เตชะวบูิลยว์งศ ์
 

หลงัจากนั=น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงันี=  
 

วาระที/ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ครั.งที/ 1/2559 ซึ/งประชุมเมื/อวนัที/ 27 เมษายน 2559 

 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 1 ซึ�งผูด้าํเนินการประชุม

ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั= งที� 1/2559 ของบริษทัฯ ซึ�งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 ใหที้�
ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 

  
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ�งมีผลคะแนนดงันี=  
 

 มต ิ ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั= งที� 1/2559 ของ 
บริษทัฯ ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  
 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 80 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 9,238,874 หุ้น 
รวมเป็นจาํนวน 885 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 682,836,601 หุ้น 
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วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ.นสุด ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2559 

 
ประธานฯ ขอใหน้ายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหารรายงานเกี�ยวกบั

ภาพรวมของบริษทัฯ และขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ที�
การเงิน รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนม้ธุรกิจใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ถึงภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2559 สิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ที�ผา่นมา 
กล่าวคือ ปี 2447 บริษทัฯ เริ�มตน้ประกอบธุรกิจที�ประเทศฮ่องกงซึ�งดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการเดินเรือเพียงอยา่งเดียว ปัจจุบนั
นี=  บริษทัฯ เป็นบริษทัที�ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding company)  ชั=นนาํที�ลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้ริการเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง ธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝั�ง และธุรกิจจาํหน่ายปุ๋ยของ 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) ซึ�งเป็นบริษทัที�จาํหน่ายปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม   

ตามที�เคยรายงานในปีที�ผ่านมาวา่ ดชันีค่าระวางเรือ BDI ซึ� งเป็นดชันีหลกัในกลุ่มธุรกิจขนส่งของบริษทัฯ ปรับ
ลดลงไปที�ระดบัตํ�าสุดในรอบ 30 ปี นอกจากนั=น ยงัมีเรือที�ใหบ้ริการอยูใ่นตลาดค่อนขา้งมาก บริษทัที�ใหบ้ริการขนส่งสินคา้
ทางเรือหลายๆ บริษทัทั�วโลกก็ประสบปัญหาขาดทุน บางรายตอ้งปิดบริษทัไป แต่ โทรีเซน ชิปปิ= ง ยงัคงมี EBITDA ที�
เป็นบวก เนื�องจากบริษทัฯ มีมาตรการควบคุมค่าใชจ่้าย และบริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี=  ในปี 2559 ยงัมี
ความผนัผวนของราคานํ= ามนัซึ�งส่งผลต่อธุรกิจของ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  ซึ� งดาํเนินธุรกิจ
ใหบ้ริการนอกชายฝั�ง และเป็นบริษทัที� TTA ถือครองหุ้นอยูร้่อยละ 58.22  แมว้า่ราคานํ= ามนัมีการปรับตวัลดลง ทาํให้ส่วน
แบ่งรายไดจ้ากธุรกิจใหบ้ริการขดุเจาะนอกชายฝั�งลดลงตามไปดว้ย แต่ดว้ยการบริหารงานอยา่งรัดกุม และการลดค่าใชจ่้าย
อยา่งต่อเนื�องของบริษทัฯ ก็ทาํให้บริษทัฯ ยงัสามารถทาํกาํไร รวมถึงยงัรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ไวไ้ด ้ซึ� งเห็นได้
จากการที�ลูกคา้ขยายระยะเวลาของสญัญาการใชเ้รือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั=ง 3 ลาํ ซึ� งเป็นของบริษทัร่วมคือบริษทั 
เอเชีย ออฟชอร์ ดริลลิ�งค ์จาํกดั ต่อไป ในส่วนของจุดเด่นทางการเงิน TTA มี EBITDA รวมเพิ�มขึ=นภายใตง้บการเงินรวม 
2,503.3 ลา้นบาท มีเงินสดรวม 10,671 ลา้นบาท และมีกาํไรจากการดาํเนินงานปกติประมาณ 33 ลา้นบาท  

ดา้นยทุธศาสตร์ บริษทัฯ ยงัคงการลงทุนในธุรกิจที�มีอยู ่และสร้างความแขง็แกร่งและยั�งยนืใหก้บัธุรกิจในปัจจุบนั
เพื�อใหค้งอยูไ่ด ้ โดยการลดตน้ทุน เพื�อทาํใหต้น้ทุนการแข่งขนัลดลง พร้อมกบัเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการใน
ธุรกิจที�บริษทัฯ ถือครองอยู ่นอกจากนี=บริษทัฯ ยงัไดก้ระจายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ รวมถึงการขยายธุรกิจที�เกื=อหนุนกนั 
และมุ่งหาการลงทุนในธุรกิจที�มั�นคง และมีผลตอบแทนที�ดีต่อเนื�อง อาทิ ธุรกิจสินคา้บริโภค  ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจเครื�องดื�ม
เป็นตน้ 

นอกจากนี=บริษทัฯ ยงัมีหุน้ส่วนทางธุรกิจกบับริษทั กลัฟ เอเจนซี� คมัปะนี (ประเทศไทย) จาํกดั (“GAC”) ซึ�งเป็นผู ้
ใหบ้ริการครบวงจรระดบัโลกแบบบูรณาการในดา้นการขนส่งทางเรือ โลจิสติคส์ และมารีน บริษทัฯ มีสญัญากบั Suez 
Environnement South East Asia Limited และทาํการก่อตั=งบริษทัร่วมทุน บริษทั ทีทีเอ สุเอซ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การนาํเสนอโครงการบริหารจดัการนํ= าและบาํบดันํ= าเสียในประเทศไทย และการจดัตั=งบริษทั พีเอช แคปปิตอล จาํกดั เพื�อ
ขยายการลงทุนทางดา้นอาหารและเครื�องดื�ม โดยทาํการลงทุนในกิจการพิซซ่า ฮทั 
 หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดก้ล่าวรายงานภาพรวม
ของบริษทัฯ แลว้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ที�การเงิน รายงาน
ผลการดาํเนินงาน รวมถึงสรุปผลประกอบการสาํหรับงวดสิบสองเดือนสิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี=  
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- ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 13,662 ลา้นบาท ซึ�งลดลงร้อยละ 36  เมื(อเทียบกบัรายไดร้วมของปี 
2558  

- ในปี 2559EBITDA ของบริษทัฯ อยูที่� 2,053 ลา้นบาท เพิ�มขึ=นร้อยละ 11 เมื(อเทียบกบั EBITDA ในปี 2558 
- ในปี 2559 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ อยูที่� 33 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มขึ=นเมื�อเทียบกบัปี 2558 

ทั=งนี=  บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 418 ลา้นบาท  
- ในปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 41,620 ลา้นบาท มีหนี= สินรวมจาํนวน 15,125 ลา้นบาท และมี

ส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 26,495 ลา้นบาท ถึงแมว้า่จะเป็นปีที�มีความทา้ทายที�บริษทัฯ ประสบผลขาดทุน แต่
เนื�องดว้ยบริษทัฯ มีฐานะทางการเงินที�แขง็แกร่ง และมีการบริหารจดัการอยา่งเตม็ที�ของฝ่ายจดัการ ถา้ดู
อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัในเรื�องของมูลค่าตามบญัชีของหุน้ รวมทั=งดูสดัส่วนของ Net IBD to EBITDA  
และ Net IBD to Equity  ตวัเลขอตัราส่วนทางการเงินยงัดีอยู ่

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

- ในส่วนงบกาํไรขาดทุน บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการและการขายในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ36 เมื�อ
เทียบกบัปี 2558  มีตน้ทุนการใหบ้ริการและขายในปี 2559 ลดลงร้อยละ 39 เมื�อเทียบกบัปี 2558 และมีกาํไร
ขั=นตน้ ในปี 2559 และปี 2558  อยูใ่นระดบัเดียวกนั (ปี 2559 เท่ากบั 1,809 ลา้นบาท ปี 2558 เท่ากบั 1,804 
ลา้นบาท)  

- บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการดาํเนินงานอื�นจาํนวน 433 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง
เกือบลดลงร้อยละ 37 มาอยูที่� 2,084 ลา้นบาท แมว้า่บริษทัฯ มีผลขาดทุนอยูที่� 418 ลา้นบาท แตก็่ถือวา่เป็น
ความพยายามของบริษทัฯ ที�จะลดตน้ทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน  และเชื�อวา่อนาคตจะดียิ�งขึ=น  

- ส่วนงบกระแสเงินสด บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2559 อยูที่� 5,932.1 
ลา้นบาท ในส่วนของเงินสดสุทธิซึ�งไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานอื�นๆ อยูที่�  1,894 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิ
ซึ�งใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินใชใ้นการจ่ายเงินกูต้่างๆ อยูที่� 2,551.4  ลา้นบาท  
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไม่ไดร้วมวาระที� 2 และวาระที� 3 เขา้ดว้ยกนั เนื�องจากวาระที� 2 
เป็นวาระเพื�อทราบ แต่วาระที� 3 เป็นวาระเพื�ออนุมติั จึงขอแยกวาระออกจากกนั เนื�องจากการรายงาน  ผลการดาํเนินงานใน
วาระที� 2 นี=  มีขอ้มูลเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซึ�งเป็นขอ้มูลประกอบและเกี�ยวเนื�องกบัวาระที� 
3 ที�เกี�ยวขอ้งกบังบการเงินของบริษทัฯ ดว้ย 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

ขอให้บริษทัชี= แจงรายละเอียดของการใช้เงินลงทุนในปีที�ผ่านมา รวมถึงการลงทุนใน
กิจการพิซซ่า ฮทั และจากที�บริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานดีกว่าปีที�ผ่านมา เหตุใดราคาหุ้น
ของบริษทัฯ จึงยงัไม่เพิ�มขึ=นทั=งที�ดชันี BDI ก็มีการปรับตวัเพิ�มสูงขึ=น   
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายรายละเอียดต่อผูถื้อหุ้นสําหรับขอ้ซักถามในเรื� องของเงินสดที�
บริษทัฯ ไดน้ําไปใชใ้นการลงทุนในปีที�ผ่านมา และบริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมหรือไม่ 
นอกจากนี=  เมื�อบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานที�ดีขึ=น ทาํไมจึงไม่สะทอ้นกลบัมาที�ราคาหุน้  
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นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ที�การเงิน 
 

ในปี 2559 ที�ผา่นมา บริษทัฯ มีเงินสดอยูที่�จาํนวน 10,671 ลา้นบาท ทั=งนี=  ในการลงทุนใดๆ 
บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั บริษทัฯ ไดล้งทุนในกิจการพิซซ่า ฮทั 
ซึ�งเป็นธุรกิจอาหารดว้ยเงินลงทุนประมาณ 2,100 ลา้นบาท นอกจากนี=  บริษทัฯ ไดน้าํเงิน
บางส่วนไปชาํระเงินคืนเงินกู ้ในปี 2559  บริษทัฯ มีผลขาดทุนอยทีู� 418 ลา้นบาท แต่ไม่มี
ผลขาดทุนสะสม ผลขาดทุนมาจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นหลกั แต่ธุรกิจของบริษทั เมอร์
เมด มาริไทม ์ จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”)  และ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ=ง 
จาํกดั (มหาชน)  ยงัใหผ้ลตอบแทนที�ดี 
 
ส่วนราคาหุน้ บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาหุน้ที�ขึ=นลงในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ มีหนา้ที�ควบคุมการบริหารงานเท่านั=น อยา่งไรก็ตามตน้ทุนของ     
บริษทัฯ อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ธุรกิจเดินเรือของบริษทัอื�นซึ�งดาํเนินธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียง
กนัเนื�องจากบริษทัฯ มีลูกเรือเป็นชาวไทยทั=งหมด  
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวโดยสรุป ตามที�ไดมี้การอธิบายวา่บริษทัฯ มีเงินสด 10,671 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการ
ดาํเนินธุรกิจ บางส่วนนาํไปคืนเงินกู ้และลงทุนเพิ�มเติม กาํไรสะสมยงัเป็นบวก แต่ปีที�ผา่น
มาผลประกอบการขาดทุน 418 ลา้นบาทเป็นผลจากธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นหลกั ปัจจุบนันี=  
ธุรกิจขนส่งทางเรือเริ�มมีแนวโนม้ที�ดีขึ=น เพราะค่าระวางตํ�าสุดในรอบ 30 ปีไดผ้า่นพน้ไป
แลว้ หลงัจากนั=นน่าจะดีขึ=น และบริษทัฯ ไดเ้ริ�มปรับปรุงตน้ทุนคา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
ต่างๆ รวมทั=งลดค่าใชจ่้ายลงมา ทาํใหผ้ลประกอบการขาดทุนไม่มาก ดงัเช่นที�นายเฉลิมชยั 
มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ไดอ้ธิบายไวว้า่การ
ดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษทัฯ มีแนวโนม้ที�จะเพิ�มสดัส่วนของธุรกิจอื�นนอกจากขนส่ง
ทางเรือ เช่นบริหารจดัการนํ= า อาหารและเครื�องดื�ม ซึ�งจะทาํให ้ TTA ที�ผูถื้อหุน้ลงทุนมี
เสถียรภาพมากขึ=น และมีผลประกอบการที�ดีไม่ผนัผวนเหมือนปีที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม
เมื�อเทียบกบัคู่แขง่ตามที�นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
และประธานเจา้หนา้ที�การเงิน ไดอ้ธิบายวา่ตน้ทุนค่าขนส่งทางเรือของบริษทัฯ ทาํไดดี้กวา่
คู่แข่ง และบริษทัฯ มีนโยบายไปลงทุนกิจการอื�นเพิ�มมากขึ=นนอกเหนือจากธุรกิจขนส่งทาง
เรือ เหตุผลที�ราคาหุน้ยงัไม่ขึ=น เพราะบริษทัฯ ยงัขาดทุนอยู ่ แมว้า่บริษทัฯ ขาดทุนนอ้ยลง
แต่บริษทัฯ มีฐานะการเงินที�เขม้แขง็และกาํลงัปรับทิศทางไปทาํธุรกิจที�นอกเหนือจาก
ขนส่งมากขึ=น 
 

นายสมชาย เจนศิรพนัธ์ุ  
ผูถื้อหุน้   

จากการเพิ�มทุนครั= งก่อน อยากทราบวา่เงินที�เหลือจากการเพิ�มทุนดงักล่าว บริษทัฯ นาํดอก
ผลไปใชท้าํอะไร และยงัมีการกูเ้พิ�มเติมอีกหรือไม่ สามารถนาํเงินค่าหุน้เพิ�มทุนคืนผูถื้อหุน้
ไดห้รือไม่ จากการที� ดชันี BDI มีการปรับตวัสูงขึ=น อยากทราบวา่ดชันี BDI เท่าใด    
บริษทัฯ จึงจะมีผลกาํไรจากธุรกิจการเดินเรือ ปัจจุบนัธุรกิจเดินเรือเริ�มมีสญัญาณที�ดีขึ=น  
อยากทราบวา่ บริษทัฯ ยงัคงมีแผนการลงทุนในธุรกิจนี=หรือไม่อยา่งไร  เช่น การซื=อเรือ
ใหม่หรือการขายเรือเก่าออกไป 
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นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอใหน้ายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหารจะเป็น
ผูชี้=แจงรายละเอียดต่อผูถื้อหุน้ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ในช่วงที�ผา่นมา บริษทัฯ ไม่ไดมี้เงินกูเ้พิ�มขึ=น ในส่วนของเงินสด หลงัจากที�ไดมี้การเพิ�ม
ทุน เงินสดจาํนวน 10,671 ลา้นบาทนั=น เป็นการรวมเงินสดจากบริษทัยอ่ยของบริษทัใหม้า
รวมอยูภ่ายใต ้ TTA โดยแสดงไวใ้นงบการเงินรวมของ TTA แต่เงินในส่วนนี=จะอยูใ่น
บริษทัยอ่ยต่างๆ ที�บริษทัฯ ถือครองอยู ่ เห็นไดช้ดัจากสองธุรกิจหลกั กล่าวคือ ธุรกิจการ
ขนส่งสินคา้แหง้เทกองและธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝั�ง เป็นธุรกิจที�เรียกไดว้า่เป็นใช้
เงินลงทุนมาก (Capital Intensive) ดงัจะเห็นไดจ้ากราคาของเรือขดุเจาะแบบสามขา (Jack-
up) ในช่วงที�ราคาดี อาจจะมีราคาสูงขึ=นถึง 200-300 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
 
ในการบริหารจดัการที�ดีนั=น การที�มีเงินสดเพียงพอและเวลาในการลงทุนที�ดีเป็นสิ�งสาํคญั
สาํหรับธุรกิจที�ใชเ้งินลงทุนมหาศาลในปีที�ผา่นมา มีบริษทัใหญ่ๆ อยา่งพาร์ทเนอร์ของ
บริษทัฯ ไดมี้การประกาศลม้ละลายเพื�อฟื= นฟกิูจการ (Chapter 11)  ถา้เงินสดไม่เพียงพอ 
หรือมีการบริหารจดัการเงินสดไม่ดีพอ ปัจจุบนับริษทัฯ มีเงินสด 10,671 ลา้นบาทนั=น จึง
ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมั�นใจไดว้า่ ต่อใหบ้ริษทัฯ เจออุปสรรคอยา่งไร ก็ยงัสามารถยนืหยดั
อยูไ่ด ้ตามที�ทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ธุรกิจขึ=นอยูก่บัความผนัผวนของตลาดโลก เช่น ธุรกิจการ
ขนส่งทางเรือขึ=นอยูก่บัดชันีค่าระวางเรือ BDI ธุรกิจการใหบ้ริการนอกชายฝั�งขึ=นอยูก่บั
ราคานํ= ามนั ในเวลาที�ราคานํ= ามนัตกตํ�าลง ผูว้า่จา้งงานของแท่นขดุเจาะก็มีเงินในการวา่จา้ง
งานตํ�าลงดว้ย ก็ทาํใหร้ายไดข้องบริษทัฯ ลดตํ�าลง ถา้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ ก็จะทาํให้
บริษทัไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้ กระแสเงินสดมีไวเ้พื�อดูแลเรื�องตน้ทุนต่างๆ ในปีที�
ผา่นมา บริษทัฯ มีการลดตน้ทุนอยา่งมหาศาล ทาํการบริหารจดัการที�ดี และบริหารเงินสด
ใหดี้ ทาํใหธุ้รกิจหลกัของบริษทัฯ สามารถยดืหยดัอยูไ่ด ้ ไม่วา่จะเจอกบัอุปสรรคใดๆ ใน
อุตสาหกรรมนั=นๆ ก็ตาม จึงส่งผลสะทอ้นใหก้บัการผลการเงินของบริษทัฯ ที�ยงัสามารถ
ทาํกาํไรได ้ เมื�อเปรียบเทียบกบับริษทัอื�นๆ ที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ซึ�งมีทั=งขาดทุน
และปิดตวัลง 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส และเจา้หนา้ที�
การเงิน 

ชี=แจงเพิ�มเติมในส่วนของจุดคุม้ทุน (Breakeven) ของธุรกิจการขนส่งทางเรือนั=น ตน้ทุน
ของธุรกิจการขนส่งทางเรือนั=น  สาํหรับตน้ทุนในการดาํเนินงานของธุรกิจการขนส่งทาง
เรือ มีจุดคุม้ทุนอยูที่� 6,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั ซึ�งใน 2-3 เดือนที�ผา่นมา อตัราค่า
ระวางเรือมีการปรับตวัสูงขึ=น บริษทัฯ จึงคาดหวงัวา่ธุรกิจนี= น่าจะมีแนวโนม้ที�ดีขึ=นใน
อนาคต 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

กล่าวโดยสรุปวา่  ธุรกิจการขนส่งทางเรือมีแนวโนม้ที�ดีขึ=น ในส่วนของโครงสร้างกองเรือ
ของบริษทัฯ บริษทัฯ มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างของกองเรือของบริษทัฯ ในระหวา่งปี
อยูเ่สมอเป็นประจาํทุกปี โดยการซื=อเรือใหม่ที�เป็นเรือมือสองในตลาดที�ใหม่ขึ=น หรือการ
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ขายเรือเก่า เพื�อให้กองเรือของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ= น และมีต้นทุนในการ
ดาํเนินงานที�ต ํ�า เพื�อใหแ้ข่งขนัในตลาดได ้ 
 
ในส่วนของเงินสดที�มีอยูข่องบริษทัฯ ขอให้ นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บริหาร ชี= แจงต่อท่านผูถื้อหุ้นในเรื�องที�บริษทัฯ ไดมี้การหา
ประโยชน์จากเงินสดที�มีอยูนี่= ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทัฯ มีผลตอบแทนจากเงินสดอยูที่�ประมาณร้อยละ 2-3 และบริษทัฯ รอเวลาที�จะลงทุน
ในธุรกิจที�ดี ไม่มีความเสี�ยง และมั�นใจวา่บริษทัฯ มีกระแสเงินสดที�เพียงพอในการที�จะ
ลงทุนในธุรกิจเหล่านี=ได ้
 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหชี้=แจงเพิ�มเติมในขอ้ซกัถามที�เกี�ยวกบัดชันีค่าระวางเรือ BDI  ที�ไดมี้การปรับตวัสูงขึ=น 
จะตอ้งมีการปรับตวัขึ=นอีกเท่าไร ถึงจะทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรหรือถึงจุดคุม้ทุน เพื�อที�ผูถื้อ
หุ้นจะได้สามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ขอทราบ
รายละเอียดของการลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการนํ= า และพิซซ่า ฮทัว่าจะสามารถรับรู้
รายไดเ้มื�อใด  
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ที�การเงิน 

ดชันี BDI เป็นตวับ่งชี=อตัราค่าระวางเรือในตลาด การที�บริษทัฯ จะถึงจุดคุม้ทุนไดน้ั=น มี
องคป์ระกอบหลายอยา่งดว้ยกนั ซึ�งตอ้งมาดูที�ตน้ทุนโครงสร้างของการดาํเนินธุรกิจการ
ขนส่งทางเรือของบริษทัฯ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัที�จะบ่งชี=ไดว้า่บริษทัฯ ถึงจุดคุม้ทุนและ
มีความสามารถในการทาํกาํไร 
 
ในส่วนของกิจการพิซซ่า ฮทัยงัอยูร่ะหวา่งการตกลงเจรจาในรายละเอียดซึ�งยงัไม่ได้
ขอ้สรุปที�ชดัเจนและเพื�อปฎิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ในส่วนของธุรกิจการบริหารจดัการนํ= าที�บริษทัฯได้
ร่วมลงทุนกบับริษทั Suez Environnement  South East Asia Limited (“Suez”) ตั=งอยูที่�
ประเทศ ฝรั�งเศส  เป็นการลงทุนในลกัษณะ กิจการร่วมคา้ (“Joint Venture”) ซึ�งยงัไม่ไดมี้
การดาํเนินงาน และ    บริษทัฯ กาํลงัมองหาโอกาสในการลงทุน  หากบริษทัฯ มีโอกาสใน
การลงทุนที�ดีในธุรกิจนี=จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นกลไกของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป 
 

นายเจอดศกัดิ.   
เจิงกลิ�นจนัทน ์
ผูถื้อหุน้ 

ขอใหบ้ริษทัฯ ชี=แจงเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการใชเ้งินลงทุนของบริษทัฯ ที�ผา่นมา เช่น ในธุรกิจ
นํ= าผลไม ้ นํ= าดื�ม การบริหารจดัการนํ= า และปัจจุบนัลงทุนในกิจการพิซซ่า ฮทั วา่มีความ
คุม้ค่าแก่การลงทุน ไม่มีความเสี�ยง จะสามารถสร้างผลตอบแทนแก่บริษทัฯ อยา่งไร 
เนื�องจากธุรกิจเหล่านี=  มีความแตกต่างจากธุรกิจหลกัของบริษทัฯ อยา่งมาก ดูมีโอกาสใน
การเติบโตค่อนขา้งยาก เพราะมีการแข่งขนัอยูม่าก ขอใหบ้ริษทัฯ สร้างความมั�นใจแก่ผูถื้อ
หุน้ที�จะใชเ้งินเหล่านี= ใหเ้กิดประโยชน์และคุม้ค่า 



 

- 10 - 
 

นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 
ผูถื้อหุน้ 

ผลตอบแทนที�ไดจ้ากการนาํเงินที�ไดจ้ากการเพิ�มทุนไปลงทุนที�ร้อยละ 2 นั=นยงันอ้ยไป 
ขอใหท้างฝ่ายบริหารการเงินของ บริษทัฯบริหารเงินใหเ้กิดประโยชน์ หากเงินที�ไดจ้ากการ
เพิ�มทุนไปเมื�อสองปีที�แลว้ ไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน ์ จะสามารถนาํเงินส่วนนี=มาคืนใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไดห้รือไม่ 
 

นายพรเลิศ พระประเสริฐ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก           
นางไมตรี พระประเสริฐ 
 

เงินที�ไปลงทุนบริษทัฯ มีการคาดหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return 
:IRR) ที�อตัราเท่าใด 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ที�การเงิน เป็นผูชี้=แจงในขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุน้ในเรื�องเกี�ยวกบัผลตอบแทนที�ได้
จากการลงทุนที�อาจจะยงัดูนอ้ยไป ซึ�งในความเป็นจริง บริษทัฯ ไม่ไดมี้ความตั=งใจที�จะนาํ
เงินมาลงทุนใหไ้ดผ้ลตอบแทนเท่านี=  เพียงแต่ธุรกิจที�บริษทัฯ กาํลงัเจรจาอยู ่ ยงัไม่ลงตวั 
รวมถึงใหชี้=แจงในเรื�อง IRR วา่การลงทุนตอ้งการ IRR  ที�อตัราเท่าไร 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ที(การเงิน 

บริษทัฯ มีนโยบายและทิศทางในการลงทุน โดยมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจที�จะใหก้ระแส
เงินสดที�มีเสถียรภาพ ไม่วา่จะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือลงทุนในธุรกิจที�มีอยูที่�
บริษทัฯ เป็นเจา้ของเช่น ธุรกิจการขนส่งทางเรือบริษทัฯ ก็มีการลงทุนอยา่งต่อเนื�อง 
 
ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารการลงทุนของบริษทัฯ บริษทัฯ มีการลงทุนในเรื�องการ
ดาํเนินการต่างๆ โดยอาศยัความรู้ ความเชี�ยวชาญ ของผูเ้ชี�ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทั�วโลก 
รวมทั=งรูปแบบของการลงทุน มีการลงทุนในการสร้างความเป็นหุน้ส่วนร่วมกบับริษทัอื�น 
และมีการทาํธุรกิจในลกัษณะกิจการร่วมคา้ 
 
สาํหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ บริษทัฯ คาดหวงั IRR ขั=นตํ�าที�ร้อยละ 12-16 เป็นอยา่ง
นอ้ย บริษทัฯ รอเวลาในการลงทุนในกิจการที�เหมาะสม และมีเสถียรภาพ 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

เห็นวา่สมควรแก่เวลาตอบขอ้ซกัถามเลว้ ขอบคุณท่านผุถื้อหุน้ ขอใหท่้านผูถื้อหุน้มั�นใจได้
วา่ บริษทัฯ จะดูแลเงินที�มีอยูใ่หดี้อยา่งรอบคอบและกระจายเงินส่วนนี=ไป ถึงแมบ้ริษทัฯ 
จะลงทุนในธุรกิจที�ใหผ้ลตอบแทนไดไ้ม่มากนกั ถึงอยา่งไรแลว้ การที�จะนาํเงินไปลงทุน 
ตอ้งตระหนกัถึงความคุม้ค่าของเงินที�จะนาํไปลงทุนดว้ย ถา้ลงทุนในธุรกิจที�มีความเสี�ยง
มากแต่ไดผ้ลตอบแทนมากๆ อาจจะก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เงินที�มีอยูนี่=  บริษทัฯ ก็จะ
นาํไปลงทุนในธุรกิจที�แทจ้ริง ทั=งในธุรกิจที�มีอยู ่ และการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจอื�นที�มีการ
เติบโตที�ดี มีอนาคตที�ดี และมีผลตอบแทนที�เหมาะสม  
 
เนื�องดว้ยบริษทัฯ เป็นสมาชิกที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในบางครั= ง บริษทัฯ ไม่
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สามารถเปิดเผยขอ้มูลหากยงัไม่มีขอ้สรุปที�ชดัเจน ซึ�งการเปิดเผยขอ้มูลที�ยงัไม่มีการสรุป
ชดัเจนจะผิดกฎของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที�อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อราคาหุน้หรือเกิด
ปัญหาต่างๆ ทางขอ้กฎหมายตามมา จึงขอความเห็นใจจากท่านผูถื้อหุน้ในเรื�องนี=ดว้ย และ
ตามที�ทางฝ่ายจดัการไดชี้=แจงไปแลว้วา่จะดูแลในส่วนนี=  โดยจะเอาเงินไปลงทุนใหเ้กิด
ประโยชน์ และมีผลตอบแทนที�เหมาะสม 

 
 หลงัจากที�ไดมี้การซกัถามและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ประธานฯ สรุปวา่ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ สาํหรับสาํหรับรอบปีบญัชีสิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 พร้อมทั=งรายงานของผูส้อบบญัชีตามที�บริษทัฯ ได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 
วาระที/ 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ สําหรับสําหรับรอบปีบัญชีสิ.นสุด ณ วนัที/ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั.งรายงาน

ของผู้สอบบัญชี 
  

ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีสิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
พร้อมทั=งรายงานของผูส้อบบญัชี  ซึ� งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ�งมีผลคะแนนดงันี=  
 
มต ิ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชีสิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

พร้อมทั=งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  

 
 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 95 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 2,786,290 หุ้น 
รวมเป็นจาํนวน 980 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,622,891 หุ้น 
 

วาระที� 4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด สําหรับรอบปีบัญชีสิ.นสุดวนัที/ 31 ธันวาคม 2559 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 4 
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ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ
อนุมติัเรื�องดงัต่อไปนี=  

 
การจ่ายเงินปันผลประจาํรอบปีบญัชี 2559 สิ=นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาท

ต่อหุน้ จากกาํไรสะสมของบริษทัฯ   บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัที� 8 พฤษภาคม 2560 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดให้
วนัที�  9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นเพื�อการรวบรวมรายชื�อผู ้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 23 พฤษภาคม 2560 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณา และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้  

บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 8 พฤษภาคม 2560 โดยวนั           
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัที� 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื�อการรวบรวมรายชื�อผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที� 23 พฤษภาคม 2560 ทั=งนี=  ประธานฯ แจง้วา่วาระนี=จะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น  

สาํหรับรอบปีบญัชีสิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  

 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 8 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 212,232 หุ้น 
รวมเป็นจาํนวน 988 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,835,123 หุ้น 

 

วาระที/ 5 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

จาํนวน 2,110,160,255 บาท เป็น 1,995,946,888 บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที/ยงัไม่ได้ออกจาํหน่ายจาํนวนรวม  

114,213,367  หุ้น ที/ออกเพื/อรองรับการใช้สิทธิซื.อหุ้นสามญัของผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ที/หมดอายุลงแล้ว และ

พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิ/มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื/องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื/อให้สอดคล้องกบั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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ประธานฯ ขอใหน้างสาวกสุุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน เป็นผูชี้=แจงเกี�ยวกบัที�มาและเหตุผลของการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อประกอบการพิจารณา 

 
นางสาวกสุุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน ชี=แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ วาระนี= เป็นวาระเกี�ยวกบัการพิจารณา

และอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวนรวม 114,213,367 
หุน้ ที�ออกเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิซื=อหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ที�หมดอายลุงในเดือนกมุภาพนัธ์ที�
ผา่นมา ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม และ
พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ฯ ตามที�เสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที�ดว้ยขอ้ความใหม่ ดงันี=  

 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
ประธานฯ ขอใหที้(ประชุมพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพิ(มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื(อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวาระนี@ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
อนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อหุน้ซึ(งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

 
มต ิ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติั การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน  2,110,160,255 

บาท เป็น 1,995,946,888 บาท โดยการตดัหุน้ที�ยงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 114,213,367 หุ้นของบริษทัฯ ที�ออกเพื�อรองรับ
การใชสิ้ทธิซื=อหุ้นสามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W4 ที�หมดอายลุงแลว้ และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 ในเรื�องทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ บริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสียง ดงันี=  

 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,995,946,888 บาท (หนึ�งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนสี�หมื�นหกพนั
แปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 

แบ่งเป็น 1,995,946,888 หุน้ (หนึ�งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนสี�หมื�นหกพนั
แปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,995,946,888  หุน้ (หนึ�งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนสี�หมื�นหกพนั

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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ�มเติมอีกจาํนวน 2 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 8,000 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 990 ราย นบั
จาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,843,123 หุ้น 
 
วาระที/ 6 พจิารณาและอนุมตักิารเพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน  2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 

1,995,946,888 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,998,446,888  บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวนไม่เกนิ 2,500,000 หุ้น ซึ/ง

มมูีลค่าที/ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั.งพจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิ/มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื/องทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ เพื/อให้สอดคล้องกบัการเพิ/มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
 
ประธานฯ ขอใหน้างสาวกสุุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน เป็นผูชี้=แจงเกี�ยวกบัที�มาและเหตุผลของการเพิ�ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อประกอบการพิจารณา 
 
นางสาวกสุุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน ชี=แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ สืบเนื�องจากการที�บริษทัฯ ได้

ประกาศจ่ายเงินปันผล ซึ�งการจ่ายเงินปันผลนี=ไปกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) บริษทัฯ 
จึงตอ้งมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ เพื�อรักษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-
W5) ไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม และเป็นไปตามขอ้กาํหนดสิทธิเรื�องการปรับสิทธิของบริษทัฯ ดงันั=นบริษทัฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาและอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
จาํนวน 1,995,946,888 บาท (หนึ�งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบหา้ลา้นเกา้แสนสี�หมื�นหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เป็นทุนจด
ทะเบียนจาํนวน 1,998,446,888 บาท (หนึ�งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดลา้นแปดแสนสี�หมื�นหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 
โดยออกหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้) ซึ�งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการปรับสิทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื�อง
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามที�เสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนที�ดว้ยขอ้ความใหม่ ดงันี= 
 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 1,998,446,888 บาท (หนึ� งพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นสี�แสนสี�หมื�นหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) 

แบ่งเป็น 1,998,446,888 หุน้ (หนึ� งพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นสี�แสนสี�หมื�นหก
พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,998,446,888 หุน้ (หนึ� งพนัเก้าร้อยเก้าสิบแปดลา้นสี�แสนสี�หมื�นหก

พนัแปดร้อยแปดสิบแปดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 
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ทั=งนี=  ณ วนัที� 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่สามารถคาํนวนราคาการปรับสิทธิและอตัราการปรับ
สิทธิที�แน่นอนได ้ เนื�องจากการคาํนวนดงักล่าวตอ้งรอขอ้มูลราคาซื=อขายในตลาดหลกัทรัพย ์ 15 วนัทาํการก่อนวนั XD 
(วนัที�ไม่ไดรั้บสิทธิปันผล) คือวนัที� 4 พฤษภาคม 2560 จึงไดป้ระมาณการในเบื=องตน้เพื�อรองรับการปรับสิทธิเป็นจาํนวน 
2,500,000 หุน้ (สองลา้นหา้แสนหุน้) 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เหตุใดจึงไปกระทบสิทธิต่อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= ง
ที� 5 (TTA-W5) ขอใหอ้ธิบายรายละเอียด 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธานเจา้หนา้ที(
การเงิน 

จากการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นนั=น บริษทัฯ จะตอ้งเตรียมความพร้อมในการขอเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนเพื�อรองรับการปรับสิทธิ และไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสําคญั       
แสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) ส่วนการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิทาง
บริษทัฯ จะไดแ้จง้ให้ทราบอีกครั= ง ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน
อธิบายเพิ�มเติมใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

นางสาวกสุุมา เกิดผล 
ผูอ้าํนวยการสายการเงิน 

เนื�องจากตอนที�บริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) ในขอ้กาํหนดสิทธิ
จะมีเงื�อนไขแจ้งว่า กรณีใดบ้างที�บริษทัฯ ทาํแลว้จะกระทบต่อสิทธิของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) แลว้จะตอ้งมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิ เพื�อรักษาผลประโยชน์ไม่ให้ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิดอ้ยสิทธิไปกวา่เดิม ซึ� งการ
จ่ายเงินปันผลก็เป็นขอ้หนึ�งที�จะทาํให้บริษทัฯ ตอ้งมีการปรับสิทธิ โดยการปรับสิทธินี= ก็
จะมีสูตรการคาํนวนที�จะตอ้งอา้งอิงกบัราคาการซื=อขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยด์ว้ย ดงันั=น
บริษทัฯ จึงตอ้งขออนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียน เพื�อให้มีจาํนวนหุ้นมารองรับการปรับ
สิทธินี=  ในอนาคตหากไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) มาแจง้ความจาํนง
ในการขอใช้สิทธิแปลงสภาพ ทางบริษทัฯ ก็จะทาํการลดทุนออกไปในภายหลงั แต่
ในขณะนี=ทางบริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินการขออนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนตามขอ้กาํหนด
สิทธิของ บริษทัฯ ก่อน 
 
ตวัอยา่งเช่นในครั= งแรกที�บริษทัฯ ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) อตัราการ
ใชสิ้ทธิคือ 1:1 ดงันั=นใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได ้1 หุ้น 
ในราคา 18.50 บาท ต่อมาบริษทัฯ ไดมี้การประกาศจ่ายเงินปันผล ในขอ้กาํหนดสิทธิ
กาํหนดให้บริษทัฯ จะตอ้งปรับอตัราการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ โดยมีสูตรการคาํนวนที�ได้
แจง้ไวแ้ลว้ มาคาํนวนอตัราใหม่ ดงันั=นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) เมื�อ
มาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ อตัราการใชสิ้ทธิก็จะไม่ใช่ 1:1 และไม่ใช่ราคาการใชสิ้ทธิที� 18.50 
บาทแลว้ ซึ�งราคาการใชสิ้ทธิจะลดลงไปเป็น 18.40 หรือ 18.30 บาท เป็นไปตามสูตรการ
คาํนวนในขอ้กาํหนดสิทธิที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้  
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การที�ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิ ครั= งที�  5 (TTA-W5) มาใช้สิทธิแปลงสภาพ หลงัจากที�
บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลแลว้นั=น จะทาํให้ผลประโยชน์ของผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) ดอ้ยไปกว่าเดิม ดงันั=นบริษทัฯ จึงตอ้งมีการปรับราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ ตามที�ไดร้ะบุเอาไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหที้(ประชุมพิจารณาและอนุมติัการเพิ(มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพิ(มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพื(อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ(มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยวาระนี@ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง
อนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อหุน้ซึ(งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
 

มต ิ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการเพิ(มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 2,500,000 บาท 
(สองลา้นห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนัจาํนวน 1,995,946,888 บาท (หนึ�งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบห้าลา้นเกา้แสนสี�
หมื�นหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,998,446,888 บาท (หนึ� งพนัเกา้ร้อยเกา้สิบแปดลา้น
แปดแสนสี�หมื�นหกพนัแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 2,500,000 หุ้น (สองลา้นห้าแสนหุ้น) ซึ� งมี
มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการปรับสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ครั= งที� 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมติั
การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื� องทุน จดทะเบียนของบริษทัฯ เพื�อให้สอดคลอ้งกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  

 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 4 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 22,900 หุ้น รวม
เป็นจาํนวน 994 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,866,023 หุ้น 
 
วาระที/ 7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ

กาํหนดค่าสอบบัญชี 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระที� 7 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัเรื�องดงัต่อไปนี=  
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ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 สิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมติัให ้
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี  สาํหรับรอบปีบญัชีดงักล่าว โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงันี=  
 

1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 
2. นายเจริญ ผูส้มัฤทธิ. เลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4068 
3. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 
4. นายบณัฑิต ตั=งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8509 

  
โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน

รวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2560 สิ=นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560)  
เป็นจาํนวน 3,700,000 บาท  

 
ทั=งนี=  ผูส้อบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั=นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร      

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
รายละเอียดเกี�ยวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมที�จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 
ประธานฯ ขอให้ที�ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแต่งตั=งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามที�เสนอ 

วาระนี=จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มต ิที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั=งนางศิริเพญ็ สุขเจริญยิ�งยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3636 

นายเจริญ ผูส้มัฤทธิ. เลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4068 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5565 และ
นายบณัฑิต ตั=งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8509 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2560 สิ=นสุด  31 
ธนัวาคม 2560 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และ
งบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสําหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ=นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560  เป็นเงินจาํนวนทั=งสิ=น 
3,700,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  
 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ�มเติมอีกจาํนวน 1 ราย นับจาํนวนหุ้นได้รวม 55 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วม
จาํนวน 995 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,866,078 หุ้น 
 

วาระที/ 8 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระ 8 
 
  ผูด้าํเนินการประชุม ชี=แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นวา่ วาระนี= เป็นวาระเกี�ยวกบัการเลือกตั=งกรรมการแทนกรรมการที�
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 
  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั=งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั= ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนที�ใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อก
จากตาํแหน่งตามวาระนั=นอาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ 
 
  ในปีนี=  กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 

(1) นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
(2) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
(3) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 
(4) นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ที(

ประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั@งบุคคลตามที�เสนอขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ(ง โดยผูที้(ไดรั้บเลือกตั@ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั@งแต่วนัที(ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั@ งที( 1/2560 

 
ทั@งนี@  คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ บุคคลทั@ง 4 คนเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะ

ผูน้าํ และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพื@นฐานและความเชี(ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ที(ประชุมผูถื้อหุน้สมควร
พิจารณาเลือกตั@งบุคคลตามที(เสนอขา้งตน้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
  

รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 

 
ประธานไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบวา่ หลงัจากที�ไดมี้มติกรรมการ เพื�อเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัแต่งตั=ง

กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ ไดแ้จง้วา่ไม่ประสงคที์�จะไดรั้บการเสนอชื�อ เพื�อ
เลือกตั=งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ ดงันั=น จาํนวนกรรมการจะลดลงจาก 11 คนเหลือ 10 คน 
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เนื�องจากในวาระนี= มีกรรมการ 3 คนคือ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา 
มหากิจศิริ เป็นกรรมการที�ครบการดาํรงตาํแหน่งตามวาระ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงขอให้
กรรมการทั=ง 3 คน ซึ�งเป็นผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการอนุมติัในวาระนี=ออกไปนอกหอ้งประชุมก่อน ดงันั=นประธานฯ จึง
ขอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั=งให ้ นายสนัติ บางออ้ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธาน
ดาํเนินการประชุมในวาระนี=แทน  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลอื�นเพิ�มเติม 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมชี=แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั=งกรรมการในวาระนี=   
 
ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่วาระนี=  ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั=งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั=งที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั=งที�เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนวาระที� 8 ใหช้ดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
สาํหรับบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อ เมื�อพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทั=งใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ใหแ้ก่เจา้หนา้ที�เพื�อนาํไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี= จากผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อม
กนัในคราวเดียว 

 
 มติ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั=งบุคคลดงัต่อไปนี= เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง 
ดงันี=  
 

8.1  นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ไดรั้บแต่งตั=งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ�งดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี=  

 

 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 ไดรั้บแต่งตั=งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ�งดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี=  
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 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 

 
8.3  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั=งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ�งดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี=  

 

 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 กรรมการที�ครบวาระ ไดแ้จง้ความประสงคที์�จะไม่ต่อวาระ และยื�นใบลาออกการ
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง และที�ประชุมผูถื้อหุน้มิไดมี้การแต่งตั=งกรรมการแทนกรรมการรที�ออกตามวาระท่านนี=  
 

หมายเหตุ นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนบัคะแนน 
และกลบัเขา้ห้องประชุมผูถื้อหุ้นหลงัการนบัคะแนนเสร็จสิ=น 

 

วาระที� 9 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั�งกรรมการเข้าใหม่ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระ 9 
 

ผูด้าํเนินการประชุมชี=แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ ปัจจุบนั จาํนวนกรรมการของบริษทัฯ มีทั=งสิ=น 10 คน ซึ� งแต่ละ
ท่านมีความรู้ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ   อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
ไดพิ้จารณาและเสนอนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ เพิ�มเติม เนื�องจาก มีประสบการณ์ในธุรกิจ
ระหว่างประเทศมากกว่า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าปลีก อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์นอกจากนี=นายจิเทนเดอร์ 
พอล เวอร์มา ยงัเคยใช้ชีวิตและปฏิบัติงานในต่างประเทศมาแลว้ถึง 4 ประเทศด้วยกนั โดยดาํรงตาํแหน่งตั=งแต่ระดับ
ผูบ้ริหารอาวุโสจนถึงระดบักรรมการดา้นการเงินและการปฏิบติัการ โดยตาํแหน่งล่าสุดก่อนที�จะเขา้มาร่วมงานกบัทาง
บริษทัฯ คือ กรรมการบริหารดา้นการเงินและกรรมการของ บริษทั จินดลั สเตนเลส จาํกดั (มหาชน)  

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ ที�

ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรเลือกตั=งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเพิ�มเติม 1 คน ซึ� งจะทาํให้จาํนวน
กรรมการของบริษทัฯ เพิ�มจากเดิมที�มีกรรมการ 10 คน เป็น 11 คน ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เสนอ  
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รายละเอียดเกี�ยวกบั อาย ุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน การเป็นกรรมการ
ในบริษทัอื�น ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 6 ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 

มต ิที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั=งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ
บริษทัฯ ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสียง ดงันี=  
 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ�มเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 1,628 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 996 ราย นบั
จาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,867,706 หุ้น 
 
วาระที/ 10 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัวาระนี=  
 
ผูด้าํเนินการประชุมชี=แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ หนา้ที�ความรับผดิชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ�ง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัฯ 
เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ เพื�ออนุมติักาํหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี=ยประชุมสาํหรับ
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกินจาํนวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท)  ซึ�งเท่ากบัวงเงินใน
ปี 2559 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ทั=งนี=  ไม่มีการจ่ายโบนสักรรมการจากผลประกอบการรอบปีบญัชี 2559 สิ=นสุด ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เนื�องจากบริษทัฯ มีผลขาดทุน  
 

รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 ซึ�งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่   
ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามที�เสนอ วาระนี=

จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั= งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มต ิที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2560 ไวไ้ม่เกิน 10 

ลา้นบาทต่อปี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม โดยไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  

 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพิ�มเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 70,070 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 997 
ราย นบัจาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,937,776 หุ้น 
 

วาระที/ 11 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

  
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัวาระนี=  
 
ผูด้าํเนินการประชุมชี=แจงต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้วา่ เพื�อใหว้ตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ครอบคลุมถึงการรับ

หลกัประกนัใดๆ ในกรณีที�บริษทัฯ จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัในกลุ่ม ดงันั=นบริษทัฯ อาจใหมี้
หลกัประกนัสาํหรับการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการของบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยขอ้ความในวตัถุประสงคใ์หม่จะ
เป็นดงันี=  

 
“ขอ้ 10 ทาํการรับจาํนองที�ดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสงัหาริมทรัพยอื์�น เพื�อเป็นประกนัการขายสินคา้ เงินเชื�อ 

การที�บริษทัรับบุคคลใดบุคคลหนึ�งเขา้ทาํงานในบริษทัฯ หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัแห่งหนี=ใดๆ (โดยมิไดรั้บฝากเงินหรือรับ
เงินจากประชาชนและใชป้ระโยชน์จากเงินนั=น)” 

 
รวมถึงมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

บริษทัมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3.         
วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
 
ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ และการมอบอาํนาจตามที�เสนอ วาระนี=จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผู ้
ถือหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

มต ิ ที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. วา่ดว้ยวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ โดยขอ้ความในวตัถุประสงคใ์หม่จะเป็นดงันี=  

 
“ขอ้ (10) ทาํการรับจาํนองที�ดิน อาคาร โรงเรือน หรืออสังหาริมทรัพยอื์�น เพื�อเป็นประกนัการขายสินคา้ เงินเชื�อ 

การที�บริษทัรับบุคคลใดบุคคลหนึ�งเขา้ทาํงานในบริษทัฯ หรือเพื�อเป็นหลกัประกนัแห่งหนี=ใดๆ (โดยมิไดรั้บฝากเงินหรือรับ
เงินจากประชาชนและประโยชน์จากเงินนั=น)” 

 
รวมถึงมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการ หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัฯ หรือกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน

บริษทัมอบหมาย มีอาํนาจดาํเนินการใดๆ ตามที�จาํเป็นและเกี�ยวเนื�องกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ว่า
ดว้ยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  
 

 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 

 

วาระที/12 พจิารณาและอนุมตักิารออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

 
ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้าํนวยการสายการเงิน เป็นผูชี้= แจงเกี�ยวกบัที�มาและเหตุผลของการขอ

อนุมติัออกหุน้กู ้เพื�อประกอบการพิจารณาของที�ประชุมฯ  
 
 นางสาวกสุุมา เกิดผลไดชี้=แจงเหตุผลของการใหข้อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการออกหุน้กูข้องบริษทัฯ 
ดงันี=   
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ก) การออกหุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พื(อการชาํระหนี@ เงินกู/้การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื(อการลงทุน และ/หรือ
วตัถุประสงคอื์(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบักิจการบริษทัไดค้รั@ งเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงิน
บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุ
ต่างประเทศอื(นในจาํนวนที(เทียบเท่า (ซึ(งไม่รวมหุน้กูว้งเงิน 5,000 ลา้นบาท ซึ(งไดรั้บอนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558) 

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก็้ได ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั@ งเดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ  ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื(อทดแทนหุน้กูที้(เคยออก และเสนอขายไปแลว้ ในกรณีที(มีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั@งกรณีที(มี
การซื@อคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัสามารถออกหุน้กูเ้พิ(มเติมไดอี้ก ภายในวงเงินที(
ขออนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที(
คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดเกี(ยวกบัประเภทหุน้กู ้หลกัประกนั จาํนวนเงิน อาย ุมูลค่าที(ตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบี@ย สิทธิในการไถ่
ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง การแต่งตั@งที(ปรึกษาทางการเงิน    
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื(นเอกสารหลกัฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื(อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ที(เกี(ยวเนื(องไดต้ามความเหมาะสม 
 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 

 
 ประธานฯ ขอใหที้�ประชุมฯ พิจารณาและอนุมติัการออกหุน้กู ้ตามที�บริษทัฯ ไดน้าํเสนอและปรากฎตามขอ้มูลใน
หนังสือเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ โดยวาระนี= จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง
ทั=งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ  ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติั การออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจาํนวนเสียงทั=งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี=  
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ก) ใหบ้ริษทัฯ ออกและเสนอขายหุน้กู ้ไดค้รั@ งเดียวเตม็จาํนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ โดยจะออกเป็นสกลุเงิน
บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) หรือในวงเงินสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุ
ต่างประเทศอื(นในจาํนวนที(เทียบเท่า โดยการออกหุน้กู ้ มีวตัถุประสงคเ์พื(อการชาํระหนี@ เงินกู/้การรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพื(อ
การลงทุน และ/หรือวตัถุประสงคอื์(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบักิจการบริษทั                                

 
หุน้กูด้งักล่าวอาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูก็้ได ้

โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ตามหลกัเกณฑแ์ละประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไม่วา่จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั@ งเดียวเตม็จาํนวน และ/หรือเป็นคราวๆ  ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื(อทดแทนหุน้กูที้(เคยออกและเสนอขายไปแลว้ ในกรณีที(มีการไถ่ถอนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั@งกรณีที(มี
การซื@อคืนหุน้กูด้งักล่าว อนัมีผลใหต้น้เงินคงคา้งของหุน้กูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุน้กูเ้พิ(มเติมไดอี้ก ภายในวงเงินที(
ขออนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ 
  
 ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที(
คณะกรรมการ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดเกี(ยวกบัประเภทหุ้นกู ้หลกัประกนั จาํนวนเงิน อาย ุมูลค่าที(ตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบี@ ย สิทธิในการ   
ไถ่ถอน วธีิการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง การแต่งตั@งที(ปรึกษาทางการเงิน 
ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้การเขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข เจรจาสัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ขอ้มูล ยื(นเอกสารหลกัฐาน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื(อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื(นใดที(เกี(ยวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ ที(เกี(ยวเนื(องไดต้ามความเหมาะสม 
  
 โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงันี=  
 

 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 ในวาระนี= มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ�มเติมอีกจาํนวน 1 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 7,113 หุ้น รวมเป็นจาํนวน 998 ราย นบั
จาํนวนหุ้นไดท้ั=งสิ=น 685,944,889 หุ้น 

 

วาระที/ 13 พจิารณากจิการอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีวาระอื(นใดเสนอเพื(อพิจารณาอนุมติั 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื�นใด 
  

ประธานฯ แจง้ต่อที(ประชุมวา่ ที(ประชุมไดพิ้จารณาเรื(องต่าง ๆ ตามลาํดบัวาระที(นาํเสนอในหนงัสือเชิญประชุม
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ที(มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 
 ลงชื�อ -ลายเซ็น- ประธานที�ประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
ลงชื�อ -ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

ลงชื�อ -ลายเซ็น- 

(นางสาวศราภรณ์ อินทรพรหม) 
เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 


