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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2561 
 
เวลาและสถานที:่ 
 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:  
 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ   

การลงทุน 
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี

การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่ม
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ

ตรวจสอบ 
10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
11. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. 

อลันสัซารี  
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
หมายเหตุ  กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 
 
1. นายซิกมนัต ์สตรอม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์ 
2. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์และบริหาร

ความเส่ียง/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 
3. นายโรเบิร์ต แอนดรูว ์ฮิลลิเออร์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
4. นายพิบูลย ์บวัคุณงามเจริญ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั เมอร์เมด  มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
5. นายพรเทพ เลิศวรธรรม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน  บริษทั พีเอม็        

โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
6. นายโดม ล่ิวลมวบูิลย ์ 

 
กรรมการ/รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ/รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน)                 

7. นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
8. นายกฤษฎา  บุญไชยะ   ผูอ้  านวยการฝายบญัชีและการเงิน  บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ:  

 
เร่ิมการประชุม: 
 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายให ้ นางสาวอภิญญา      
ตั้งปภาวชิญ ์ เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้  าเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ และมอบหมายใหน้างสาว       
เปมิกา ช่วงฉ ่า เป็นผูป้ระกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ 
 

นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวชิญ ์ (ผูด้  าเนินการประชุม) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและแนะน า
คณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย และผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 365 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 381,681,388 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 298 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
322,386,210 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 663 ราย นบัจ านวนหุน้ไดร้วม 704,067,598  
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 38.6327 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 1,822,464,006 หุน้ ทั้งน้ี มี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ และครบเป็นองคป์ระชุม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

1. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นายดิกสนั ตงั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

1. นางวรพินท ์อิศราธรรม เลขานุการบริษทั 
2. นายอนุสรณ์ ชาญเช่ียว ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านกังานกฎหมาย เอ.ซี. กรุงเทพ 
3. ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ ผูแ้ปลภาษา บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จ ากดั 
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หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 
และไดม้อบหมายให ้ นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวชิญ ์เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น 
และการนบัคะแนนเสียง 

 
 นางสาวอภิญญา ตั้ งปภาวิชญ์ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และการนับ

คะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  
 1.  ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น   ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใด
ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึน และเดินไปยงัจุดท่ีไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนไว ้และขอความกรุณาผู ้
ถือหุน้แนะน าตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น  
 2.  ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 
 3.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 
 4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ  ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ี
ไม่เห็นดว้ย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ชดัเจนวา่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เม่ือ
เรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพ่ือน ามานบัคะแนน  

ส าหรับท่านผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
จะถือวา่ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 
 5.  ส าหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบตัร ทั้งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการแจง้ให้ผูถื้อ
หุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 
 6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ี
ท่านไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
  ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือ ผูรั้บมอบฉันทะได้
อยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็น
ดว้ย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากับบริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ท า
เคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  
 7.  ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุมหรือพิจารณา
วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
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 หลงัจากท่ีผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ขอให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงได้มีผูถื้อหุ้น 2 รายคือ   นางสาวกนกวรรณ   อิสรัชตพล ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวสุวรรณา                
เอ้ือเบญจพล  และนางสาวธราธร   ภู่ศรีทอง ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายสุรพงศ ์พวงค า 
 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้  าเนินการประชุม
ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ใหท่ี้
ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

  
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2560 ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 708,693,032 0 111,556 0 708,804,588 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - - 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 45 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 4,736,990  หุ้น 
รวมเป็นจ านวน 708 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 708,804,588 หุ้น 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2560 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

ประธานฯ ขอใหน้ายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานเก่ียวกบั
ภาพรวมและแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัฯ และขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ถึงภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา  

 
 TTA เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding Company)  ใน               

ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการขนส่งทางเรือ                        โดยบริษทัเมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์   ธุรกิจเคมีภนัฑเ์พื่อการเกษตร  ผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยในประเทศ          
โดยบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั   จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
รวมถึงการลงทุนดา้นอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  ธุรกิจทรัพยากรน ้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจขนส่ง
ทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง มีรายไดร้วมกนัคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของรายไดท้ั้งหมด และมี EBITDA รวมกนั
คิดเป็น ร้อยละ 70-80 ของ EBITDA ทั้งหมด 

 
ดา้นยทุธศาสตร์ บริษทัฯ ยงัคงเนน้การลงทุนในธุรกิจหลกัท่ีมีอยู ่ และสร้างความแขง็แกร่งและยัง่ยนืใหก้บัธุรกิจ

ในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ ธุรกิจขนส่งทางเรือ                        และ ธุรกิจเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตร ซ่ึง 3 กลุ่มธุรกิจหลกัน้ี มี
รายไดร้วมประมาณร้อยละ 90 ของรายไดท้ั้งหมด โดยรายไดส่้วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งทางเรือ                           
อยา่งไรก็ตาม ทั้งสามธุรกิจหลกัน้ีเป็นธุรกิจท่ีข้ึนกบัฤดูกาล (Cyclical)  เพื่อใหก้ารลงทุนมีท่ีความเสถียรและสมดุล บริษทัฯ 
จึงไดก้ระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีความมัน่คง  ไม่ข้ึนกบัฤดูกาล และมีโอกาสท่ีจะเติบโตสูง เช่น ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ธุรกิจทรัพยากรน ้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ 
 

ส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ      ในปีท่ีผา่นมา      BDI อยูใ่นแนวโนม้ขาข้ึน  โดยปรับตวัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก
ระดบัท่ีต ่าสุดท่ี 290                            สู่ระดบัสูงสุดท่ี 1,743 จุดในเดือนธนัวาคม 2560  และมีค่าเฉล่ียท่ี 1,145 
จุด ส าหรับปี 2560   

 
ขณะท่ี                       รวมทั้งงานบริการวศิวกรรมใตท้ะเล และงานขดุเจาะเป็นธุรกิจท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบจากราคาน ้ ามนั  ซ่ึงราคาน ้ ามนัดิบในปัจจุบนัยงัคงผนัผวน ประกอบกบัปริมาณเรือขดุเจาะทัว่โลกมีจ านวนมาก
เกินความตอ้งการใชง้านท าใหเ้กิดภาวะการแข่งขนัในตลาดสูง อยา่งไรก็ตาม บริษทัร่วมในธุรกิจขดุเจาะยงัไดรั้บการต่อ
สญัญาเพ่ิม 3 ปี ส าหรับการใชเ้รือขดุเจาะแบบสามขาทั้งสามล า  รวมถึงการต่อสญัญางานบริการวศิวกรรมใตท้ะเลซ่ึงไดรั้บ
การขยายระยะเวลาการใหบ้ริการต่อไปอีก 2    

 
นอกจากนั้น บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซ้ือสินทรัพยใ์นกิจการพิซซ่าฮทัในประเทศไทยจากบริษทั ยมั เรสเทอรองตส์ อินเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) เพ่ือกระจายความหลากหลายไปสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีการเจริญเติบโตและมีความ
มัน่คง  ภายใตบ้ริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  เป็นผูรั้บสิทธิในแฟรนไชส์ พิซซ่าฮทั  เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย โดยในปี 2560 ไดเ้ปิดสาขาเพ่ิมข้ึน 13                                                      
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 หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานภาพรวม
และแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน รายงานผลการด าเนินงาน รวมถึงสรุปผลประกอบการส าหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ดงัน้ี 
 

- ในปี 2560  บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทัฯ อยูท่ี่ 692         และมีผลก าไรสุทธิ
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ อยูท่ี่ 588         ซ่ึงนบัเป็นปีท่ีบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีมาก 
 

- ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 13,360         ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของปี
2559 (ปี 2559 : รายไดร้วมเท่ากบั 13,662 ลา้นบาท)  แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มีผลก าไรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัแมว้า่จะมีรายไดท่ี้ลดลงเพียงเลก็นอ้ย  

 
- ในส่วนของสามกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 

กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร จะเห็นไดว้า่กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีผลประกอบการท่ีโดดเด่นมากท่ีสุด 
เน่ืองจากในปี 2560 สามารถพลิกกลบัมามีผลก าไรท่ีจ านวน 408                              2559        
ท่ี                    

 
- บริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งมากซ่ึงจะสามารถรองรับการเติบโตของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคตได ้

โดยมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อยูท่ี่ 25,254 ลา้นบาท  
 

- ในส่วนของอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อ EBITDA (Net 
IBD to Equity Ratio) อยูท่ี่ 0.07 เท่า 

 
- ในส่วนงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้นั้น  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 35,585                 
มีหน้ีสินรวมจ านวน 10,531 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 25,054         ทั้งน้ี เน่ืองดว้ย
บริษทัฯ มีการถือครองหุน้ในบริษทัยอ่ยอยูห่ลายบริษทั จึงมีส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ รวมอยูจ่  านวน 
19,738 ลา้นบาท และมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมอีกจ านวน 5,316 ลา้นบาทในส่วนงบก าไรขาดทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มี      จาก         และ      จ านวน 13,392 ลา้นบาท                    
มี                   ละขายจ านวน 10,948 ลา้นบาท  มีก าไรส าหรับปีจ านวน 692         และมีส่วนท่ี
เป็นของบริษทัฯ จ านวน 588 ลา้นบาท 

 
- ในส่วนงบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยูท่ี่ 4,332 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไม่ไดร้วมวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากวาระท่ี 2 
เป็นวาระเพ่ือทราบ แต่วาระท่ี 3 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั จึงขอแยกวาระออกจากกนั เน่ืองจากการรายงาน  ผลการด าเนินงานใน
วาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบและเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 
3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินของบริษทัฯ ดว้ย 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 

จากการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีมีผลประกอบการดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั      
เหตุใดราคาหุน้ TTA จึงไม่สมัพนัธ์กบัผลประกอบการตามท่ีรายงาน ราคายงัคงต ่าอยู ่
ขณะท่ีบริษทัฯ มีเงินสดส่ีพนักวา่ลา้น แทนท่ีจะน าไปใชใ้นการลงทุนต่างๆ ขอแนะน าให้
บริษทัฯ ซ้ือหุน้ของตนเองคืน (Share Buyback) ไดแ้ลว้ เพ่ือพยงุราคาไม่ใหต้  ่ากวา่ท่ีควรจะ
เป็น หวงัวา่ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ของบริษทัฯ จะพร้อมดูแลผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ยนิดีรับเร่ืองการซ้ือหุน้คืนไปพิจารณาและศึกษาใน
รายละเอียด ส าหรับเร่ืองราคาหุน้ TTA ท่ียงัไม่ปรับตวัตามผลประกอบการของบริษทัฯ นั้น 
แมว้า่กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ท่ีผา่นมาไดรั้บผลกระทบ
จากการปรับลดของดชันี BDI (Baltic Dry Index) หรือค่าระวางเรือเฉล่ีย และการปรับลดลง
ของราคาน ้ ามนั ท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบคือ รายไดล้ดลงอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ ไดพ้ยายามประคบัประคองเพ่ือใหผ้า่นพน้วกิฤตการณ์ดงักล่าวมาได ้ ในขณะท่ี
บริษทัในธุรกิจเดียวกนั ตอ้งปิดตวัลงเป็นจ านวนมาก ส าหรับในปี 2560 บริษทัฯ สามารถท า
ก าไรได ้ 588 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีผลประกอบการท่ีขาดทุน คาดวา่นกัลงทุน
ยงัคงจบัตาดูการประกอบธุรกิจการเดินเรือวา่จะยงัคงดีต่อเน่ืองหรือไม่ ท าใหร้าคาหุน้ใน
ตลาดฯ จึงยงัไม่ไดป้รับตวัตามผลประกอบการของบริษทัฯ ซ่ึงการข้ึนหรือลงของราคาหุน้ 
อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ จะดูแลเร่ืองการบริหารงานเพ่ือใหมี้รายได้
เพ่ิมข้ึนกวา่นั้น ซ่ึงบริษทัฯ คาดวา่ผลประกอบการของปี 2561 น่าจะดีกวา่ผลประกอบการ
ในปีท่ีผา่นมา 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 

ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ผลประกอบการของบริษทัฯ เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่ดีข้ึนมาก 
และราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  ก็ไดเ้พ่ิมข้ึนในระดบัหน่ึง ซ่ึงปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้การ
จดัประชุมและพบปะกบัผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในงาน 
SET Opportunity Day และคาดวา่ราคาน่าจะดีข้ึนตามล าดบั จากการท่ีผลประกอบการของ
ธุรกิจขนส่งทางเรือ ซ่ึงจะเติบโตมากกวา่ปีท่ีผา่นมา 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ไดเ้สริมเร่ืองราคาหุน้ TTA วา่ผูถื้อหุน้อาจยงัไม่แน่ใจในความสามารถในการท าก าไรของ
บริษทัฯ เน่ืองจากธุรกิจมีความผนัผวน แต่การท่ีธุรกิจขนส่งทางเรือดีข้ึนตามล าดบั จะท าให้
ผูถื้อหุน้มัน่ใจมากข้ึน นกัลงทุนก็จะหนัมาสนใจหุน้ TTA มากข้ึน 
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Mr. Basant Kumar Dugar  
ผูถื้อหุน้  

ไดก้ล่าวชมเชยท่ีผูบ้ริหารสามารถน าพาบริษทัฯ มาถึงจุดท่ีสามารถท าก าไรใหบ้ริษทัฯ ได ้
เป็นการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารเงินสดไดอ้ยา่งดียิง่ 
ตามผลประกอบการท่ีนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มาผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินไดร้ายงานไป ส าหรับเร่ืองธรรมาภิบาลน่าจะยกระดบัข้ึนไปอีก  
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีใหค้  าชมเชยและค าแนะน าแก่บริษทัฯ ซ่ึงเร่ืองการยกระดบั CG          
                                                                          CG เพื่อให้
ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น 5 ดาว 
 

นายวชิิต ลือชยัประสิทธ์ิ  
ผูถื้อหุน้  

อยากทราบอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on Assets:ROA) ของแต่ละธุรกิจวา่
เป็นเช่นไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริษทัฯ มีการก าหนดอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal  Rate of Return: IRR) ไวท่ี้เท่าไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets:ROA) ของแต่ละธุรกิจเป็นดงัน้ี 
 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ   3.6% 
 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง   1.0% 
 กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร  9.6% 
 TTA     1.8% 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมวา่บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานเพ่ือให ้ROA เพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงคง
ตอ้งใชเ้วลาเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน ซ่ึงจะส่งผลใหร้าคาหุน้ TTA เพ่ิมสูงข้ึนได ้
ส าหรับอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา่ร้อยละ 10 ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของ
ธุรกิจแต่ละประเภทดว้ย 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้มีค าถามดงัน้ี 
 
ส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ  
1)    ขอทราบอตัราค่าระวางเรือเฉล่ีย (TCE rate) เปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมของบริษทัฯ 
และ ตน้ทุนจากการด าเนินงานต่อวนั (Operating Cost Per Day) โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 3 
และ 4  
 
2)    บริษทัฯ มีเรือทั้งหมด 21 ล า และมีการใชเ้รือเช่าอีก 6 ล า โดยปีท่ีผา่นมามีการขายเรือ 2 
ล า และซ้ือใหม่ 3 ล า โดยมีอายกุารใชง้านของเรือเฉล่ียประมาณ 12 ปี เหตุใดบริษทัฯ จึงไม่
ซ้ือเรือใหม่ แลว้บริษทัฯ จะรองรับหรือไดผ้ลประโยชน์จากการท่ีค่าระวางเรืออยูใ่นช่วงขา
ข้ึนไดอ้ยา่งไร  
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3)    การท่ีในอนาคตจะมีการออกกฎหมายบงัคบัใหเ้รือตอ้งใชน้ ้ ามนัท่ีมีซลัเฟอร์ต ่า จะท า
ใหมี้ผลระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งไร และบริษทัฯ มีแผนรับมือกบัเร่ืองดงักล่าว
อยา่งไร 

 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 
- อยากทราบวา่การต่อสญัญาใหบ้ริการในปีท่ีผา่นมามีก าไรขั้นตน้ (Margin) เท่าไร และ 

ราคาน ้ ามนัท่ีอาจจะปรับตวัสูงข้ึนมากในอนาคตจะส่งผลกระทบตอ่เมอร์เมดอยา่งไร 
 

ธุรกิจการลงทุนอ่ืน 
 
พิซซ่าฮทั 
- อยากทราบวา่พิซซ่าฮทัมีจุดคุม้ทุนท่ีเท่าไหร่ จ านวนสาขาตอ้งเพ่ิมและราคาตอ้งเป็น

เท่าไหร่ ถึงจะถึงจุดคุม้ทุน 

 

บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) 
- ขอตวัเลขรายไดจ้ากการขายและปริมาณการขายถ่านหินของ UMS ในปีท่ีผา่นมา 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 
ส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ (Shipping) 
 
1)  การเปรียบเทียบธุรกิจขนส่งทางเรือกบัคู่แขง่ บริษทัฯ มีรายไดต้่อวนัอยูท่ี่ 8,469 เหรียญ
สหรัฐ ข้ึนอยูก่บัประเภทและขนาดของเรือท่ีใช ้เปรียบเทียบกบับริษทั พรีเชียส ชิปป้ิง จ ากดั 
(มหาชน) (“พรีเชียส ชิปป้ิง”)  ซ่ึงมีรายไดต้่อวนั อยูท่ี่ 8,269 เหรียญสหรัฐ  
 
2)  ขนาดของกองเรือ มีเรือจ านวน 21 ล า และเรือท่ีเช่ามาเสริมกองเรือเพ่ิมเติมอีก 6-7 ล า 
เน่ืองจากท่ีตอ้งใชก้ารเช่าเรือเพราะไม่ไดมี้การใหบ้ริการตลอดทั้งปี จะมีงานเพียงบางเดือน 
หรือ 2-3 สปัดาห์ จึงไม่คุม้ค่า หากบริษทัฯ ตอ้งซ้ือเรือเพ่ือใหบ้ริการเป็นบางเวลาเท่านั้น 
ส าหรับการซ้ือเรือท่ีบริษทัฯ ซ้ือเรือมือสอง แทนท่ีจะใชเ้รือต่อใหม่นั้น ข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ 
หลายประการ โดยเรือใหม่นั้นตอ้งใชเ้วลาในการต่อเรือประมาณ 2 ปี รวมทั้งมีค่าเส่ือมราคา
ท่ีสูงมาก ซ่ึงในอนาคตอีก 2 ปีท่ีจะสามารถใชง้านไดน้ั้น ความตอ้งการของตลาดก็อาจจะ
เปล่ียนไปแลว้ นอกจากนั้น เรือมือสองท่ีบริษทัฯ ซ้ือ เป็นเรือท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงเม่ือซ้ือแลว้
สามารถน ามาใชบ้ริการลูกคา้ไดใ้นทนัที 
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3)  ส าหรับการใชน้ ้ ามนัท่ีมีซลัเฟอร์ต ่านั้น ขณะน้ียงัไม่มีขอ้ยติุและยงัไม่มีการประกาศเป็น
กฎหมาย 
 
ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง 
- เร่ืองเมอร์เมด บริษทัฯ ไดต้่อสญัญาวา่จา้งงานเม่ือปี 2559 แต่ไม่ใช่ระยะยาว เป็นเพียง

เวลาแค่ 3 ปีในแท่นขดุเจาะ และต่อสญัญาวา่จา้งงาน 1 ปีกบั Aramco เม่ือปีท่ีแลว้ และ
ในปีน้ีเราจะมีการต่อสญัญาอีก เม่ือเวลาราคาน ้ ามนัโลกต ่าลง เราจะไม่ต่อสญัญาใน
ระยะยาว 

 
ธุรกิจการลงทุนอ่ืน 
 
พิซซ่าฮทั 
- เน่ืองดว้ยเหตผุลทางการคา้และการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัฯ ไม่สามารถจะเปิดเผย

ขอ้มูลไดใ้นขณะน้ี แตเ่ช่ือวา่บริษทัฯ จะสามารถท าก าไรไดใ้นปีน้ี 

 
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) (“UMS”) 
- ส่วนเร่ืองของ UMS ท่ีเปรียบเทียบ Volume ในปี  2560 กบั 2559 ยอดขายต ่าลง 

เน่ืองจากถ่านหินประเภทท่ีถูกส่งมาจากซพัพลายเออร์ ยงัไม่ใช่ถ่านหินประเภทท่ี
ตอ้งการ  แต่เช่ือวา่จะมีการปรับปรุงใหดี้ข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้  
 
แต่ในทางดา้นธุรกิจอ่ืนๆของ UMS ก็เป็นไปในทิศทางท่ีดี และผูบ้ริหารในรุ่นปัจจุบนั
ก าลงัปรับกลยทุธ์เพ่ือใหไ้ดผ้ลการด าเนินกิจการท่ีน่าพอใจ 

 
นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

บริษทัฯ ค่อนขา้งพอใจกบัจ านวนสาขาของพิซซ่าฮทั เพราะเราเปิดเพ่ิมข้ึนมาเร่ือยๆ แสดง
ใหเ้ห็นวา่เราอยูใ่นจุดท่ีน่าพอใจแลว้ และเม่ือด าเนินการต่อไปในอนาคตภายภาคหนา้จะมา
รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพ่ิมเติม 
 

นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 

จากการรายงานของบริษทัฯ อยากทราบวา่เม่ือผูบ้ริหารมองวา่ ดชันี BDI 
                                                                                    
                                          
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บริษทัฯ มีนโยบายปลดระวางและขายเรือเก่าออกไป และทดแทนดว้ยการซ้ือเรือใหม่        
มือสองท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่เขา้มาเสริมกองเรือ เพื่อรองรับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และให้
สามารถแข่งขนัในตลาดได ้
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ผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดแ้นะน าตวั  ไดแ้สดงความเห็นต่อท่ีประชุมวา่ ไดถื้อหุน้ TTA มายาวนานกวา่ 20 ปี ขณะท่ีราคาหุน้ TTA 
ลดต ่าลงไปเร่ือยๆ อยากถามวา่ ผูบ้ริหารจะรับผิดชอบอยา่งไร และเม่ือไรราคาหุน้จะดีข้ึน 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ทีมงานบริหารปัจจุบนั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีถือหุน้มาประมาณ 6-7 ปี ซ่ึงเป็นทีมบริหารคนละ
ชุดกบัเม่ือ 20 ปีท่ีผา่นมา และผูบ้ริหารก็พยายามปรับปรุงธุรกิจท่ีท าใหดี้ข้ึนตามล าดบั แต่
สถานการณ์บางอยา่งก็อยูเ่หนือการควบคุม เช่น การเปล่ียนแปลงของดชันีค่าระวางเรือโดย
เฉล่ีย (BDI) 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ทั้งธุรกิจขนส่งทางเรือ และธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนัและดชันีค่าระวางเรือเฉล่ีย ตามท่ีไดช้ี้แจงไป
แลว้ บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งท าการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีผลประกอบการไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั
ความผนัผวนของปัจจยับางอยา่งท่ีอยูเ่หนือการควบคุม (Cycling Business)  
  

นายธีระพล บุตรธุระ  
ผูถื้อหุน้ 

มีขอ้ซกัถามเร่ืองเงินกูย้มืท่ีใหก้บับริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั (“ไซโน 
แกรนดเ์นส”)  ก าลงัจะครบก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 น้ี เราควรจะไดจ้ านวนหุน้
เพ่ิมเติม เรามีวธีิการจดัการอยา่งไร  
 
และสอบถามเพ่ิมเติมส าหรับการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงเคยมีการซ้ือท่ีดิน
ไว ้ มูลค่ากวา่ 1,600 ลา้นบาท วา่ บริษทัฯ มีนโยบายหรือจะด าเนินการอยา่งไรกบัท่ีดิน
ดงักล่าว และจะสามารถท าก าไรใหก้บับริษทัฯ คิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 
ร้อยละเท่าไหร่ รวมถึงการลงทุนอ่ืนๆในประเทศต่างๆ วา่มีผลตอบแทนอยา่งไร 
 
มีการลงทุนอยา่งไร กบับริษทัอะไรบา้ง อยา่งท่ีลงทุนกบั Suez  
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการลงทุนทั้งในธุรกิจและการใหกู้ย้มืเงินกบับริษทัยอ่ย เช่น ไดใ้หเ้งิน
กูย้มืกบัไซโน แกรนดเ์นส ในปี 2559โดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ียอยา่งสม ่าเสมอในอตัราร้อยละ 
12 ซ่ึงสญัญาเงินกูด้งักล่าวจะส้ินสุดเดือนพฤษภาคม ในปี 2561 ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มี
นโยบายท่ีจะแปลงหน้ีเป็นทุนแตอ่ยา่งได 
 
ส าหรับการลงทุนโดยการซ้ืออสงัหาริมทรัพย ์ก็เป็นไปตามท่ีไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ วา่ 
การลงทุนดงักล่าว เป็นการบริหารทางการเงินและบริษทัยงัไม่มีขอ้ยติุ ส าหรับการใช้
ประโยชนจ์ากท่ีดินดงักล่าว โดยอาจเขา้ร่วมกิจการ รวมตวัในอนาคตหรือไม่ บริษทัฯ ต่างๆ 
ยงัไม่สามารถใหข้อ้มูลไดใ้นขณะน้ี เพราะจะท าใหเ้กิดการเก็งราคาได ้ 
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การร่วมทุนกบั Suez ของประเทศฝร่ังเศส เป็นการลงทุนประมาณ 20 ลา้นบาท ซ่ึงขณะน้ียงั
อยูร่ะหวา่งการศึกษาในโครงการต่างๆ กบัหน่วยงานภาครัฐ หากมีความคืบหนา้จะแจง้ใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบต่อไป 

 
นายกลุศกัด์ิ หล่อเทียนทอง 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
นางสาวดาเรศ พิเชฐพงศา 
ผูถื้อหุน้ 

ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมวา่รู้สึกช่ืนชมกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่การท่ี
ราคาหุน้ TTA                         ผูดู้แล จึงเสนอใหเ้พ่ิมสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อ
หุน้ใหญ่ (Share Addition)                             อกจากนั้น อยากทราบโครงสร้าง
รายไดท่ี้มาจากแต่ละธุรกิจวา่เป็นอยา่งไร 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

บริษทัฯ ขอรับไวพิ้จารณาส าหรับทั้ง Share Buyback และ Share Addition 

นางสาวมานมีตกอร์ จาวลา อยากทราบวา่ในจ านวนเรือทั้งหมด 21 ล า มีก่ีล าท่ีบริษทัฯ ท า สญัญาวา่จา้งงานล่วงหนา้ 
(Forward Contract) และอยากทราบผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจพิซซ่าฮทั วา่เป็นอยา่งไร 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ไดช้ี้แจงวา่บริษทัฯ ไดท้ าสญัญาวา่จา้งงานล่วงหนา้ (Forward Contract) ในอตัราท่ีต ่ากวา่
ร้อยละ 5 ของจ านวนทั้งหมด ส าหรับพิซซ่าฮทั คาดวา่ภายในส้ินปีน้ีน่าจะถึงจุดคุม้ทุน 
  

 
 
 หลงัจากท่ีไดมี้การซกัถามและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ประธานฯ สรุปวา่ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 
  

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
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มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 712,505,790 382,680 1,015,212 78,984 713,982,666 
ร้อยละ 99.9463 0.0536 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 168 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 5,178,078 หุ้น 
รวมเป็นจ านวน 876 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 713,982,666 หุ้น 
 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในรูปของเงินสดในอตัรา 0.075 บาท

ต่อหุน้ จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ   โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2561 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ผูถื้อหุน้ มีผูถื้อหุ้นเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท และ 0.30 บาท รวมทั้งมีทั้งมี
การเสนอใหบ้ริษทัฯ จ่ายปันผลในรูปของใบส าคญัแสดงสิทธิ (warrant) 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานกรรมการ 

ทางบริษทัมีนโยบายจ่างเงินปันผลดงัท่ีเสนอมา โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากปัจจยั
หลกัไดแ้ก่ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุนการ
ขยายกิจการของบริษทั หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย ขอใหล้งคะแนนไม่เห็นดว้ย เน่ืองจากฝ่าย
ด าเนินงานไดคิ้ดอยา่งรอบคอบแลว้ ส่วนความคิดเห็นต่างๆ ของผูถื้อหุน้จะรับมา
ประกอบการพิจารณาในคราวถดัไป 
 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดแลว้ 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.075 บาทต่อหุน้  โดย
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่       
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งน้ี ประธานฯแจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.075 บาทต่อหุ้น  

ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 712,570,725 415,880 924,082 78,984 713,989,671 
ร้อยละ 99.9416 0.0583 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 7,005 หุ้น รวมเป็นจ านวน 878 ราย นบั
จ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 713,989,671 หุ้น 

 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบัญชี 2561 ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชี 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมติัให ้
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี  ส าหรับรอบปีบญัชีดงักล่าว โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

1. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 
2 นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 
3 นายวชัระภทัรพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 

  
โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน

รวม และก าหนดเงินค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561) 
เป็นจ านวน 3,848,000 บาท  
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร      
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มต ิท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 และนายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2561 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 
2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 3,848,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 712,908,253 2,369 1,000,865 78,984 713,990,471 
ร้อยละ 99.9996 0.0003 - - - 
 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 800 หุ้น รวมเป็น
ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมจ านวน 880 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 713,990,471 หุ้น 
 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระ 6 
 
  ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ 
 
  ในปีน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

(1) นายสมบูรณ์เกียรติ  เกษมสุวรรณ 
(2) นายเชิดพงษ ์ สิริวชิช ์
(3) นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 
(4) นายโมฮมัหมดั ราเชล อาหมดั เอม็.อลันสัซารี 
 
ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ี
น่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นาย       
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอ็ม.อลันัสซารี กลบัเขา้ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ 

บุคคลทั้ง 4 คนเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะผูน้ า และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและ
ความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2561 คือตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 น้ีเป็นตน้ไป  

 
นอกจากนั้น กรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ คุณเชิดพงษ ์ สิริวชิช ์ และคุณโมฮมัหมดั 

ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี เป็นกรรมการอิสระ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

 
ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็น

กรรมการในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 
ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน 

คือ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็.อลันสัซารีซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัในวาระน้ีออกนอกหอ้งประชุมก่อน  
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระน้ี  
 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่วาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนวาระท่ี 6 ใหช้ดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เม่ือพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อม
กนัในคราวเดียว 

 
 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

6.1  นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป
อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 710,639,342 0 3,272,345 78,984 713,990,671 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - - 
 

6.2  นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 710,639,342 0 3,272,345 78,984 713,990,671 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - - - 
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6.3  นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 705,475,046 5,313,296 3,123,345 78,984 713,990,671 
ร้อยละ 99.2524 0.7475 - - - 

 
6.4  นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็.อลันสัซารี ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 616,015,060 93,648,494 4,248,133 78,984 713,990,671 
ร้อยละ 86.8038 13.1961 - - - 
 
หมายเหตุ 1. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายโมฮัมหมดั ราเชด อาหมดั เอ็ม.              
อลันสัซารี เดินออกจากห้องประชุมในระหวา่งการนบัคะแนน และกลบัเขา้ห้องประชุมผูถื้อหุ้นหลงัการนบัคะแนนเสร็จส้ิน 

2.ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพ่ิมเติมอีกจ านวน 1 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 200 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วม
จ านวน 881 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 713,990,671 หุ้น 
  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ใหส้อดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ หนา้ท่ีความรับผดิชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัฯ 
เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม รวมถึงเงินรางวลั
ประจ าปี (โบนสั) ส าหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบ
ลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินในปี 2560 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทน
ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม  

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่   

ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ีเสนอ วาระน้ี

จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยก าหนด

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม รวมถึงเงินรางวลัประจ าปี 
(โบนสั) ส าหรับปี 2561 ไวไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ านาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม โดยไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 710,480,697 132,775 3,267,525 178,984 714,059,981 
ร้อยละ 99.4987 0.0185 0.4575 0.0250 100.0000 
 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 69,310 หุ้น รวม
เป็นจ านวน 883 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 714,059,981 หุ้น 

 
วาระที ่8    พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า ตามท่ี หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติได้มีค  าสั่งให้ยกเลิก

มาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือเดือนเมษายน 2560 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 
“มาตรา 100 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ

กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 103 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

 

ขณะท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 5 ขอ้ 32 วา่ดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ ไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการขอให้เรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นได ้โดยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน จ ากดั มาตรา 100 เม่ือขอ้ความในมาตรา 100 เดิมถูกยกเลิก 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 จึงไม่สอดคลอ้งกบัการบงัคบัใชข้องกฎหมายต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. บริษทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขตามค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

 

โดยแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นดงัน้ี 
 

“ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี  ภายในส่ีเดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม     
ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใดจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 35 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 ตามท่ีเสนอ วาระน้ี
จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 โดยไดรั้บคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 710,901,310 0 3,079,687 78,984 714,059,981 
ร้อยละ 99.5576 0.0000 0.4312 0.0110 100.0000 
 
วาระที ่9 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

  
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัวาระท่ีน าเสนอในหนงัสือเชิญประชุม

ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 

 
 ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(นางวรพินท ์ อิศราธรรม) 

เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 
 
หมายเหตุ ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม ท าให้จ  านวนหุ้นในบางวาระเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีจ  านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุม เม่ือจบการประชุมมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 884 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 714,096,391 หุ้น 


