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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2562 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที:่ 

ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด ์
กรุงเทพ เลขท่ี 99 ถนนราชด าริ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 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  มีกรรมการจ านวน 11 คน เขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 
1. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/

ประธานกรรมการการลงทุน 
2. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/

กรรมการบริหาร/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการการลงทุน 

3. นายซิกมนัต ์สตรอม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์ 

4. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์และบริหารความเส่ียง/
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

5. นายสมชาย อภิญญานุกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
6. นายโรเบิร์ต แอนดรูว ์ฮิลลิเออร์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
7. นายนายคทารัฐ สุขแสวง ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 
8. นายพิบูลย ์บวัคุณงามเจริญ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั เมอร์เมด  มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงินบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย  

โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
10. นายโดม ล่ิวลมวบูิลย ์ 

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

11. นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
12. นายกฤษฎา  บุญไชยะ   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  บริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั 
13. นายเชน เมืองครุฑ ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ:  

ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

 
เร่ิมการประชุม: 
 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และมอบหมายใหคุ้ณณธษา เอ้ือเจริญงาน 
เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้  าเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ และมอบหมายใหคุ้ณกฤตภาส เงินเก่า 
เป็นผูป้ระกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ 

1. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นายดิกสนั ตงั ผูส้อบบญัชี 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 

1. นางสาวพิมพ ์พิชิตวงศเ์ลิศ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
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คุณณธษา เอ้ือเจริญงาน (ผูด้  าเนินการประชุม) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและแนะน าคณะกรรมการ 
คณะผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย และผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 
385 ราย นับจ านวนหุ้นได ้364,745,091 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจ านวน 296 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้302,963,510 หุ้น 
รวมจ านวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 681 ราย นบัจ านวนหุน้ไดร้วม 667,708,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
36.6377 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จ านวน 1,822,464,564.00 หุ้น ทั้งน้ี มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้ งหมดของบริษทัฯ และครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

 
หลงัจากนั้น  ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562

และไดม้อบหมายให้คุณณธษา เอ้ือเจริญงาน เป็นผูช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และ
การนบัคะแนนเสียง 

 
คุณณธษา เอ้ือเจริญงาน ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น และการนับคะแนน

เสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี  
1.  ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูล

ประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนั้น   ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะ
ซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือข้ึน และเดินไปยงัจุดท่ีได้จดัเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผูถื้อหุ้น
แนะน าตวัก่อนซกัถามหรือแสดงความเห็น  

2.  ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระวา่เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็ตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ของ
ตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 

3.  คะแนนเสียงท่ีตอ้งใชใ้นการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระ บริษทัฯ ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
และจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกคร้ังก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป 

4.  ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่
เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เม่ือ
เรียบร้อยแลว้ โปรดยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่านเพ่ือน ามานบัคะแนน  

 ส าหรับท่านผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนเสียงวา่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงจะ      
ถือวา่ท่านเห็นดว้ย ส่วนท่านท่ีส่งบตัรลงคะแนนมาอยา่งไร จะนบัคะแนนตามบตัรลงคะแนนนั้น 

5.  ส าหรับในวาระท่ี 6 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทั้ งท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด        
ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และส่งบตัรลงคะแนนของท่านให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ 
จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกบัตร ทั้ งท่ีเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้ งน้ี จะมีการแจง้ให ้          
ผูถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการลงคะแนนเสียงในเร่ืองน้ีอีกคร้ังก่อนการลงมติในวาระดงักล่าว 

6.  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจา้หนา้ท่ีจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามท่ีท่าน
ไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด
ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะ
นบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
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 ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือ ผูรั้บมอบฉันทะไดอ้ย่าง
ชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 
หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ท าเคร่ืองหมาย
ใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้  

7.  ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระ
ต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 

 หลงัจากท่ีผูด้  าเนินการประชุมไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นแลว้ เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใน
การจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯ จึงเห็นควรให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระใน
การประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส  โดยการน้ี ประธานฯ ขอให้มีอาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น 
2 ราย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม ซ่ึงได้มีผูถื้อหุ้นรายย่อย 2 ราย คือ นางสาวพีรญา พิทักษ์
นิตินันท์ ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวชลธิชา ศิริพานทอง และนางสาวฉัฐอรุณ อรุณรัตน์ ผูรั้บมอบฉันทะจากนางสาวระ
หงษ ์มานะกิจ ไดเ้สนอตวัเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในท่ีประชุมในคร้ังน้ี 
 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้  าเนินการประชุม
ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ใหท่ี้
ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
  

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 1/2561 ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 671,110,412 96,280 317,086 0 671,523,778 
ร้อยละ 99.9856 0.0143 - - - 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 110 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 3,815,177 หุ้น 
รวมเป็นจ านวน 791 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 671,523,778 หุ้น 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ 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 จากนั้นประธานฯ จึงขอให้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษทัฯ และขอให้นาย           
จิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน รายงานผลการด าเนินงานและ
บทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถึงภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 

TTA เป็นบริษัท ท่ีประกอบธุรกิจการลงทุนในเชิงกลยุท ธ์โดยการถือหุ้น  (Strategic Investment Holding 
Company) ในหลากหลายธุรกิจ ปัจจุบนั พอร์ตการลงทุนของ TTA แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทาง
เรือ ซ่ึงด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองภายใตบ้ริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หรือ โทรีเซน ชิปป้ิง โดย 
TTA ถือหุ้นในโทรีเซน ชิปป้ิง ร้อยละ 100 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ด าเนินธุรกิจให้บริการงานวศิวกรรมใตท้ะเล และ
บริการขุดเจาะนอกชายฝ่ังแก่บริษัทน ้ ามันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกโดยบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากัด (มหาชน)         
(“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ โดย TTA ถือหุ้นในเมอร์เมดอยูร้่อยละ 
58.2 กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตร ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
“STORK” โดยบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิง จ ากัด (มหาชน) (“PMTA”) ซ่ึงเป็นบริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย TTA ถือหุ้นใน PMTA อยู่ร้อยละ 68.5 และกลุ่มการลงทุนอ่ืน เช่น ธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  ธุรกิจทรัพยากรน ้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ และกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง มีรายได้
รวมกนัคิดเป็นร้อยละ 60-70 ของรายไดท้ั้งหมด และมี EBITDA รวมกนัคิดเป็น ร้อยละ 70-80 ของ EBITDA ทั้งหมด 

 

ดา้นกลยทุธ์การลงทุน บริษทัฯ มุ่งเนน้ในการสร้างความมัน่คงและการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลกัท่ีมีอยูข่องบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง และกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร อยา่งไรก็ตาม ทั้งสาม
ธุรกิจหลกัน้ีเป็นธุรกิจท่ีข้ึนกบัฤดูกาล (Cyclical) เพื่อใหก้ารลงทุนมีท่ีความเสถียรและสมดุล บริษทัฯ จึงไดก้ระจายการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีมีความมัน่คง ไม่ข้ึนกบัฤดูกาลและมีโอกาสท่ีจะเติบโตสูง เช่น ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจ
ทรัพยากรน ้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยกลยทุธ์การเขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษทัฯ จะเนน้การร่วมทุน/พนัธมิตร 
(JV/Alliance) การควบรวมและการซ้ือกิจการ (M&A) หรือระบบแฟรนไชส์ (Franchise)   

 

ส าหรับธุรกิจขนส่งทางเรือ ดชันีบอลติค (Baltic Dry Index or “BDI”) ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมาอยูท่ี่ค่าเฉล่ีย 
1,353 จุด ในปี 2561 จากค่าเฉล่ีย 1,145 จุด ในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากอุปสงคแ์ละอุปทานของเรือขนส่งสินคา้แหง้แบบเท
กองมีความสมดุลสอดคลอ้งกบัอตัราตลาดของค่าระวางเรือเฉล่ียสุทธิของเรือซุปปราแมกซ์ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบปี
ต่อปีจาก 9,168 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2560 เป็น 10,637 เหรียญสหรัฐต่อวนัในปี 2561 
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ขณะท่ีธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง รวมทั้ งงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเล และงานขุดเจาะเป็นธุรกิจท่ีจะได้รับ
ผลกระทบจากราคาน ้ ามนั ซ่ึงในปี 2561 ราคาน ้ ามนัดิบมีความผนัผวนอยูใ่นช่วง 50-86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อยา่งไรก็
ตาม เมอร์เมดยงัคงรักษาลูกคา้หลกัในตะวนัออกกลางไดโ้ดยบริษทัร่วมในธุรกิจขดุเจาะไดรั้บการต่อสญัญา 3 ปี  

 

ในปีท่ีผา่นมา TTA มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยไดมี้การเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 80.5 ของบริษทั เอเชีย อินฟรา            
สตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“AIM”) ซ่ึงเป็นผูอ้อกแบบ ก่อสร้าง และใหบ้ริการครบวงจรทางดา้นการ
บริหารจดัการน ้ าท่ีมีประสบการณ์สูง ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมธุรกิจบริหารจดัการน ้ าท่ีมีอยูเ่ดิมของบริษทัฯ  

 
นอกจากนั้น TTA ยงัไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการเขา้ท าสญัญาแฟรนไชส์ ทาโกเ้บลล ์ (Taco Bell) กบับริษทั 

ทาโกเ้บลล ์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ยมัแบรนดส์ อิงค ์ ท่ีท าหนา้ท่ีบริหารแบรนด ์   
ทาโกเ้บลลใ์นเอเชียซ่ึงจะส่งผลให ้ TTA สามารถเติบโตไปสู่ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีโอกาสเจริญเติบโตสูงและมี
ความมัน่คง โดยด าเนินงานภายใตบ้ริษทั สยามทาโก ้ จ ากดั (“STC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ TTA โดยในปี 2562 ไดมี้การ
เปิดสาขาของทาโกเ้บลลจ์ านวน 2 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาอีก 40 สาขา ภายในปี 2565 

 
ในส่วนของกิจการร้านอาหารพิซซ่าฮทั ซ่ึงด าเนินงานภายใตบ้ริษทั พีเอช แคปปิตอล จ ากดั (“PHC”) ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ยของ TTA และเป็นผูรั้บสิทธิในแฟรนไชส์ พิซซ่าฮทั เพียงรายเดียวในประเทศไทยจากกลุ่มบริษทั ยมั แบรนดส์ 
อิงคร์ายเดียวกนักบัแฟรนไชส์ ทาโกเ้บลลน์ั้น ในปี 2561 ไดเ้ปิดสาขาเพ่ิมข้ึน 29 สาขา  ณ ส้ินปี 2561  มีจ านวนสาขาทั้งส้ิน 
137 สาขา เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ีมีสาขาจ านวนทั้งส้ิน 108 สาขา 

 
หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานภาพรวม

และแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ 
ส าหรับปีสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี 

 
- ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 13,946 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของปี 

2560 (ปี 2560: 13,360 ลา้นบาท) รายไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากอตัราค่าระวางเรือในธุรกิจขนส่งทางเรือท่ีเพ่ิมข้ึน  
  
- บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ก่อนหกัลบค่าเส่ือมและค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 3,087 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 

เม่ือเทียบกบัก าไรขั้นตน้ก่อนหกัลบค่าเส่ือมของปี 2560 (ปี 2560: 3,425 ลา้นบาท) เป็นผลมาจากก าไรท่ีลดลงของธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ัง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มี EBITDA ท่ีแขง็แกร่งอยูท่ี่ 1,458 ลา้นบาท และมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของ
บริษทัฯ อยูท่ี่ 210 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีเป็นก าไรต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  

 
- บริษทัฯ ยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งซ่ึงจะสามารถรองรับการเติบโตของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคตได ้

โดยมีเงินสดภายใตก้ารบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 เท่ากบั 6,867 ลา้นบาท และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีดีดงัจะสะทอ้น
ใหเ้ห็นจากท่ีบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Net IBD to Equity) ท่ีลดลงอยูท่ี่ 0.12 
เท่า และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานท่ีเป็นบวกอยูท่ี่ 1,629 ลา้นบาท 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
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นายไกรวลัย ์คทวณิช 
ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

ไดเ้สนอแนะให้ปรับปรุงการใชสี้ส าหรับแผนภูมิแสดงโครงสร้างของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย (Corporate Structure) ในรายงานประจ าปีเพ่ือใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 
 
นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นพบวา่บริษทั ทาโก ้เบลล์ มีการใชธ้งชาติไทย แต่ตดัแบ่งคร่ึงปรากฏใน
เว็บไซต์การตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการไม่ เหมาะสมอย่างยิ่ง  นอกจากนั้ น  ใน
แบบสอบถามของบริษทัฯ มีทั้งภาษาไทยและองักฤษแต่เป็นการใชภ้าษาไทยท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
และเม่ือผูถื้อหุน้ไดมี้การร้องเรียนโดยผา่นแบบสอบถาม แต่ไม่ไดรั้บการตอบกลบัแต่อยา่งไร 
จึงมีความเห็นวา่บริษทัฯ ควรมีระบบช าระค่าอาหารผา่นการตดับญัชีหรือแอปพลิเคชนัต่างๆ 
(Cashless Payment) รวมทั้ง ไม่ควรก าหนดขั้นต ่าส าหรับการช าระดว้ยบตัรเครดิต ในขณะท่ี 
พิซซ่าฮทัยงัคงใชน้โยบายผิดแลว้แจก แกไ้ขกรณีท่ีลูกคา้สั่งอาหารแบบ Delivery ท่ีบริษทัฯ 
ไม่สามารถส่งอาหารไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด บริษทัฯ จะแจกคูปองฟรี 1 ถาด ส าหรับการ
รับประทานอาหารคร้ังต่อไป ผูถื้อหุ้นคิดวา่ไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากบริษทัฯ มิไดแ้กไ้ขปัญหาตรงจุด
แต่วิธีการดังกล่าวกลบัท าให้บริษัทฯ ตอ้งมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนและสุดท้ายจะท าให้ก าไรของ
บริษทัฯ ลดลง 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

รับทราบปัญหาและขอ้คิดเห็นจากผูถื้อหุ้น และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นโยบายผิดแลว้แจกตามท่ีผูถื้อหุ้นกล่าว เป็นนโยบายจาก
เจา้ของแฟรนไชส์ ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตาม ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ไดดู้แลปัญหาดงักล่าว
โดยจดัพนักงานบริการให้เพียงพอกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอน
กลางวนัและตอนเยน็ รวมไปถึงเวลาฝนตก อีกทั้งยงัคอยดูแลเขตการจดัส่ง (Trade Zone) ให้
เหมาะสม 
 

นายเจอดศกัด์ิ เจิงกล่ินจนัทน ์
ผูถื้อหุน้ 

กล่าวว่าท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนถึงสองคร้ัง รวมทั้งมีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
(Warrants) 2 คร้ัง โดยก าหนดราคาแปลงสภาพท่ี 18.50 บาท จนใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
ไดห้มดอายลุง ในขณะท่ีราคาหุ้น TTA ในปัจจุบนัอยูท่ี่ 5 บาท  เน่ืองจากดชันี BDI ก็ไดผ้่าน
จุดต ่าสุดไปแลว้ ธุรกิจของบริษทัฯ จึงน่าจะดีข้ึน แต่ก าไรของบริษทัฯ กลบัลดลง แสดงว่า
การลงทุนท่ีผ่านมานั้นไม่ประสบผลส าเร็จ จึงอยากเสนอแนะให้บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจท่ีดี
และให้ผลตอบแทนสูงแทน การลงทุนในธุรกิจอาหารทั้ งพิซซ่าฮัทและทาโก้ เบลล ์
นอกจากน้ี อยากทราบวา่ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดท้ าการประเมินผลงานของผูบ้ริหารหรือไม่ และ
บริษทัฯ สมควรเปล่ียนผูบ้ริหารหรือยงั 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ช้ีแจงวา่ ราคาท่ีลดลงของหุ้นข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่งทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้
การท า Roadshow และเขา้ร่วมกิจกรรมกบัตลาดหลกัทรัพยใ์น SET Opportunity Day เพื่อให้
นกัลงทุนไดรั้บทราบถึงธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน แมว้า่ธุรกิจขนส่งทางเรือ ดชันี BDI 
จะลดลงถึงจุดต ่าสุดในปี 2559 และเพ่ิมสูงข้ึน ในปี 2560 และ2561แต่การออกกฎระเบียบ
ขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) ก็จะ
กระทบต่ออุปทานของเรือซ่ึงจะใชใ้นอุตสาหกรรมบางภาคส่วน 
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นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า ราคาหุ้นอาจไม่ได้สะท้อนจากผลประกอบการมากนัก เน่ืองจากราคา
ข้ึนอยูก่บัความสนใจของนกัลงทุน จึงขอให้ผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ใน Vision ของบริษทัฯ วา่บริษทัฯ 
จะเติบโตไปอยา่งเขม้แขง็และแข็งแกร่ง การเปล่ียนแปลงจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา ดงันั้นการ
ลงทุนในวนัน้ีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างก าไร 
 

นายสนัติ บางออ้ 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
 

ได้ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ซ่ึงผลการด าเนินงานเป็นปัจจยัหน่ึงในการประเมิน
แต่มิใช่ทั้งหมด โดยในปีท่ีผา่นมาผลการประเมินในภาพรวมคณะกรรมการเห็นวา่กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 

ส าหรับธุรกิจทาโก ้เบลล ์นั้น ผูถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลมาวา่เป็นแบรนดเ์ดียวของ YUM ท่ีประสบ
ความส าเร็จในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ประสบความส าเร็จในการลงทุนนอกประเทศ และการท่ี
บริษทัฯ ตอ้งขยายสาขาตามสัญญานั้น อยากทราบวา่จะน าเงินจากไหนมาท าการขยายสาขา 
และจะเกิดภาวะขาดทุนในอนาคตหรือไม่ 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดช้ี้แจงวา่แนวโนม้ในปัจจุบนัส าหรับภูมิภาคเอเชียนั้นประสบความส าเร็จเป็นอยา่งยิง่ และ
ส าหรับบริษทั สยามทาโก ้จ ากดั มียอดขายท่ีดีมาก และไดรั้บการสนับสนุนอยา่งเต็มท่ีโดย
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจากทาโก้ เบลล์เอง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีทีมบริหารท่ีมีความ
เช่ียวชาญในธุรกิจด้านน้ีโดยเฉพาะ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะคอยจบัตามองแนวโน้มของ
ธุรกิจดงักล่าวยงัใกลชิ้ด ส าหรับเงินท่ีจะใชใ้นการขยายสาขาจะมาจากก าไรสะสมและเงินทุน
จากผูถื้อหุน้โดย TTA ถือหุน้ในบริษทั สยามทาโก ้จ ากดั ร้อยละ 70 
 

นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสาเหตุการขาดทุนของเมอร์เมดท่ีมีอตัราการใช้ประโยชน์จากเรือ 
(Utilization) ท่ีต  ่ามาก และการเขา้อู่ซ่อมแห้ง (Dry Dock) มีสาเหตุเน่ืองจากอะไร และอยาก
ทราบแนวโนม้ทางธุรกิจของเมอร์เมดวา่มีทิศทางอยา่งไร และจะยงัขาดทุนต่อหรือไม่ 
 

นอกจากน้ี จากแนวโน้มท่ีตลาดโลกจะมีการบงัคบัให้เรือทั้งหมดตอ้งใชเ้รือท่ีใชน้ ้ ามนัเตา
ก ามะถนัต ่า (Low Sulphur Fuel Oil หรือ LSFO) ซ่ึงจะส่งผลให้น ้ ามนัท่ีใชแ้พงข้ึน บริษทัฯ 
จะเลือกใชน้ ้ ามนัท่ีราคาแพงข้ึนหรือเลือกการใช ้Scrubber และอยากทราบวา่บริษทัฯ มีการ
วางแผนในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร นอกเหนือจากการผลกัภาระค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนใหก้บัลูกคา้ 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดช้ี้แจงผลขาดทุนของเมอร์เมดวา่ ในปี 2561 ตอ้งน าเรือเขา้อู่ซ่อมแหง้ (Dry Dock) เพื่อซ่อม
บ ารุง ท าใหอ้ตัราการใชเ้รือลดต ่าลงมาก 
 

ส าหรับความกังวลเก่ียวกบักฎทางเรือของ IMO ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 นั้ น บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเร่ืองดังกล่าวควบคู่กับการสังเกตผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ตน้ทุนท่ีสูงข้ึนจะถูกส่งต่อไปยงัลูกคา้ 
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นายฤทธิชยั หยบิเจริญพร 
ผูถื้อหุน้ 
 

อยากใหบ้ริษทัฯ แสดงขอ้มูล EBIT Margin ของเรือ และท าเป็นกราฟแสดงในรายงาน
ประจ าปีในปีถดัไปดว้ย 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
 

รับทราบขอ้เสนอแนะ 

นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามวา่ใครเป็นผูก้  าหนด Vision ของบริษทัฯ และบริษทัฯ สามารถยืนยนัการเป็นกลุ่ม
ทุนแห่งเอเชียท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด รวมทั้ง การส่งมอบประโยชน์สูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวลั Asia's Most Influential Companies 
Award ในงาน ACES Awards ถือเป็นการยืนยนัในการเป็นกลุ่มบริษทัเพ่ือการลงทุนชั้นน า
ในเอเชียท่ีไดรั้บความไวว้างใจและความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด และวิสัยทศัน์เป็นส่ิงท่ีทา้ทายท่ี
บริษทัฯ จะด าเนินการไปใหส้ าเร็จ 
 

นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 

ในขณะท่ีกฎหมายการใชน้ ้ ามนัเตาก ามะถนัต ่าใกลถึ้งวนัท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้แต่ผูบ้ริหารกลบั
ตอบว่าอยู่ระหวา่งการปรึกษายงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีแน่นอน บริษทัฯ จะด าเนินการทนัเวลาได้
อยา่งไร 
 

นายโรเบิร์ต แอนดรูว ์ 
ฮิลลิเออร์  
กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 

ไดช้ี้แจงวา่ เน่ืองจากการติด Scrubber ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงมาก และเหมาะส าหรับการเดินเรือ
ในระยะไกล บริษทัฯ คาดว่าจะใชน้ ้ ามนัเตาก ามะถนัต ่า แมว้่าจะท าให้ตน้ทุนการเดินเรือ
สูงข้ึน แต่บริษทัฯ จะส่งต่อตน้ทุนดงักล่าวไปยงัผูบ้ริโภคได ้นอกจากน้ี เรือของบริษทัฯ ได้
ท าการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment จาก Supplier ท่ีมีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกา
ไปแลว้กวา่ร้อยละ 50 ท่ีเหลือคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จในอีก 24 เดือนขา้งหนา้ 
 

นายไกรวลัย ์คทวณิช 
ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

การท่ีบริษทัไดล้งทุนในธุกิจอาหาร เน่ืองจากคนเราตอ้งบริโภคอาหารทุกวนั ผูถื้อหุ้นก็เห็น
ดว้ย แต่การท่ีเปิดเพียง 2 สาขา แลว้อา้งวา่ประสบความส าเร็จในธุรกิจนั้น ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
เน่ืองจากสถานท่ีของ 2 สาขานั้นเป็นพ้ืนท่ีให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและมีค่านิยม จึงไม่
สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ว่าต่อไปการขยายสาขาจะประสบผลส าเร็จ จึงอยากให้บริษัทฯ 
ระมดัระวงัไวด้ว้ย 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ไดข้อบคุณขอ้คิดเห็นจากผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งช้ีแจงวา่บริษทัฯ มิไดน้ าความส าเร็จของ 2 สาขา 
นั้นมาเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของสาขาทั้งหมด แต่เน่ืองจากทุกการเดินทางยอ่มมีจุดเร่ิมตน้ 
และตอ้งถือวา่บริษทัฯ มีจุดเร่ิมตน้ท่ีดี และการท่ีบริษทัฯ สามารถเปิดสาขาในสถานท่ีดงักล่าว
ได ้เน่ืองมาจากการท างานอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ และคาดหวงัวา่ผูถื้อหุ้นจะช่วยกนั
บอกต่อถึงแบรนดท่ี์ผูถื้อหุน้ไดร่้วมเป็นเจา้ของเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
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นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

ประธานฯ ขอบคุณความเห็นจากผูถื้อหุ้น และเขา้ใจความกงัวลของผูถื้อหุ้นวา่ ในการเปิด
สาขาเพ่ิมอีก 40 สาขา จะประสบความส าเร็จเช่นนั้นหรือไม่ บริษทัฯ จะรับไปพิจารณา 
 

นายไกรวลัย ์คทวณิช 
ผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัพนัธกิจ (Mission) ของบริษทัฯ ซ่ึงมีอยู ่4 ขอ้นั้น ขอ้อ่ืนๆ ไดมี้ผูถ้าม
ไปแล้ว แต่ส าหรับข้อแรก To maximize shareholders value นั้ น ผู ้ถือหุ้นคิดว่ามิได้เป็น
เช่นนั้น 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

ช้ีแจงวา่ พนัธกิจขอ้น้ีเป็นเป้าประสงคข์องบริษทัฯ ซ่ึง นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นอกจากเป็น
ผูบ้ริหารแล้วยงัเป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย และย่อมต้องการบริหารบริษัทฯ ให้เกิด 
Shareholders Value ท่ี ดี เพียงแต่ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยงัไปไม่ถึงจุดท่ีบริษัทฯ ต้องการอัน
เน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกหลายอย่าง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีตอ้งการท าให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นพนัธกิจของบริษทัฯ 

 
 หลงัจากท่ีไดมี้การซกัถามและตอบขอ้ซกัถามแลว้ ประธานฯ สรุปวา่ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี 
  

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของ
บริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 
 

ประธานฯ ขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานรายละเอียดในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 
- ในส่วนงบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามท่ีไดจ้ดัส่ง

ให้แก่ผูถื้อหุ้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ แลว้นั้น  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม
จ านวน 37,112 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4 (2560: 35,585 ลา้นบาท) หลกัๆ มาจากเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการออกขายหุน้กูป้ระมาณ 1,300 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากการออกหุน้กูใ้นประเทศใหม่ จ านวนรวมประมาณ 3,300 ลา้นบาท
และได้น าเงินส่วนน้ีไปใช้ในการจ่ายคืนหุ้นกู้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 2,000 ลา้นบาทของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมา     
บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 12,525 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 24,587 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจาก
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ จ านวน 210 ลา้นบาทหลงัหกัเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2561  
 

- ในส่วนงบก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริการและการขายจ านวน 13,946 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหลกัๆ มาจากอตัราค่าระวางเรือท่ีปรับตวัสูงข้ึนของธุรกิจขนส่งทางเรือตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้



  

- 18 - 
 

นั้น มีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 401 ลา้นบาท (2560: 338 ลา้นบาท) มีผล
ท าใหก้ าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ เป็นจ านวน 210 ลา้นบาท 
 

- ในส่วนงบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิท่ีไดรั้บจากกิจกรรมด าเนินงาน
เท่ากบั 1,629 ลา้นบาท หลกัๆ เป็นผลมาจากการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จของบริษทัฯ รวมถึงอุปสงคท่ี์ดีและ
ความสามารถในการช าระคืนหน้ีจากลูกคา้ มีเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากบั 2,483 ลา้นบาท หลกัๆ มาจาก
การซ้ือเรือจ านวน 2 ล าเพ่ือใชใ้นธุรกิจขนส่งทางเรือ และเงินท่ีใชใ้นการน าเรือเขา้อู่ซ่อมแหง้เพ่ือซ่อมบ ารุงของธุรกิจขนส่ง
ทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง รวมถึงเงินท่ีใชส้ าหรับการขยายสาขาของกิจการร้านอาหารพิซซ่าฮทั บริษทัฯ มีเงินสด
สุทธิท่ีไดรั้บจากกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 826 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการออกหุน้กูจ้  านวนประมาณ 3,300 
ลา้นบาท และการจ่ายคืนหุน้กูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท รวมถึงการช าระคืนเงินกูธ้นาคาร  ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอยูท่ี่ 4,429 ลา้นบาท  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นางสุขสรรค ์ชุนศิลปเวช 
ผูถื้อหุน้ 
 

ตามท่ีปรากฏในสไลด์หนา้ 18 ซ่ึงแสดงงบการเงินของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นเห็นวา่การขาดทุน 
จ านวน 396 ลา้นบาทนั้น ส่งผลให้ก าไรต่อหุ้นลดลง จึงอยากทราบว่าในปีต่อๆ ไปจะมี
รายการขาดทุนเช่นน้ีอีกหรือไม่ นอกจากน้ี อยากทราบวา่รายไดจ้ากธุรกิจการเดินเรือคิดเป็น
ร้อยละเท่าไรของรายได้บริษัทฯ ในปัจจุบัน และนอกจากธุรกิจอาหารแล้วบริษัทฯ มี
นโยบายท่ีจะขยายการลงทุนไปในธุรกิจอะไรอีกในอนาคต 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดช้ี้แจงผลขาดทุนของบริษทัฯ วา่เกิดจากผลขาดทุนในบริษทัยอ่ย โดยเฉพาะเมอร์เมด ซ่ึง
ในไตรมาสท่ีหน่ึงและสองตอ้งน าเรือเขา้ซ่อมบ ารุง (Dry Dock) ท าใหอ้ตัราการใชป้ระโยชน์
จากเรือ (Utilization) ลดต ่าลงมาก ซ่ึงในปี 2562 อาจจะไม่มีการซ่อมบ ารุงเช่นนั้นอีก ส่วน
รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางเรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
TTA ส าหรับการขยายการลงทุนนั้น ขณะน้ียงัไม่มีแผนการลงทุนแต่อยา่งไร 
 

นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 

งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ ไดล้ดลงอยา่งมาก จาก 6,000 ลา้นบาท เหลือเพียง 3,000 ลา้น
บาท อยากใหบ้ริษทัฯ ช้ีแจงสาเหตุของการลดลงของงบกระแสเงินสดดงักล่าว และขอทราบ
ความคืบหนา้การปล่อยกูใ้หก้บับริษทัในประเทศจีนวา่ไดรั้บการช าระคืนหรือยงั  
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดช้ี้แจงวา่ กระแสเงินสดท่ีลดลงนั้นส่วนหน่ึงตอ้งน าไปช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดในปี 
2561 ใชใ้นการซ้ือเรือ 2 ล าเขา้มา รวมถึงการลงทุนในส่วนของพิซซ่าฮทัและทาโก ้เบลล ์
ส าหรับเงินกูท่ี้บริษทัฯ ปล่อยใหก้บับริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี กรุ๊ป จ ากดั หรือ 
SGFI นั้น ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ โดยประกอบ
ธุรกิจและมีทรัพยสิ์นอยู่ในประเทศจีน ความจริงแลว้บริษทัดงักล่าวมีผลประกอบการท่ีดี 
แต่ติดขดัในเร่ืองกฎระเบียบของรัฐบาลจีนในการน าเงินออกนอกประเทศ ท าใหก้ารจ่ายคืน
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เงินกูล่้าชา้  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดรั้บการช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 12 และเพ่ิมเป็น 
15 ของยอดเงินกู ้20 ลา้นเหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งส้ินกวา่ 5 ลา้นเหรียญสหรัฐ อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการเจรจาพร้อมกบัการด าเนินการทางกฎหมายเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว และคาดวา่จะไดรั้บการช าระคืนเม่ือ SGFI ไดด้ าเนินการตามขอ้กฎหมายของจีน
เรียบร้อยแลว้ 
 

นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 
 

ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลประกอบการของพิซซ่าฮทั วา่มีผลเป็นก าไรหรือขาดทุน 

นางสาววรวรรณ  
เพียรลิขิตวงศ ์ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
บริษทั พีเอช แคปปิตอล 
จ ากดั 
 

ได้ช้ีแจงผลการด าเนินงานของพิซซ่าฮทัว่า ในปีท่ีผ่านมา พิซซ่าฮทัมีการขยายสาขาเพ่ิม
ทั้งหมด 29 สาขา โดยมีการเติบโตของยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบสองเท่าและมี EBITDA ท่ีเป็น
บวก เม่ือเทียบกบัปี 2560 ทิศทางการด าเนินธุรกิจของพิซซ่าฮทัยงัคงเป็นไปดว้ยดี   ส าหรับ
ปี 2562 บริษทัมีการวางแผนขยายสาขาเพ่ิมอีกประมาณ 20-30 สาขา   
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 

ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ทิศทางการด าเนินงานของพิซซ่าฮัท ส าหรับปี 2562 คาดว่าจะถึง
จุดคุม้ทุน การประกอบธุรกิจคา้ปลีกตอ้งถึงจุดหน่ึงถึงจะมีความคุม้ทุน ซ่ึงตอ้งมีรายไดท่ี้มา
จากยอดขายจากจ านวนสาขาระดบัหน่ึงถึงจะมีความคุม้ทุน  แมแ้ต่คู่แข่งท่ีเป็นเจา้ตลาดอยู่
เม่ือเห็นความเคล่ือนไหวท่ีแขง็แรงของพิซซ่าฮทั ก็มีการปรับตวัขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

พร้อมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 675,568,375 327,734 1,777,367 0 677,673,476 
ร้อยละ 99.9515 0.0484 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 196 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 6,149,698 หุ้น 
รวมเป็นจ านวน 987 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 677,673,476 หุ้น 
 
 
 



  

- 20 - 
 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงนิสด ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 
และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) พิจารณาอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 5,460,000 บาท เน่ืองจาก บริษทัฯ 

มีก าไรสุทธิในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 210,016,940 บาท และเงินส ารองตามกฎหมายยงัไม่ถึง      
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯ จึงสมควรตั้งส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมดงักล่าว 

 
2) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ ารอบปีบญัชี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในรูปของเงินสด

ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้นจากก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัฯ จะจ่ายเงิน       
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 21 มีนาคม 
2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น โดย

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลใน วนัท่ี 21 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่             
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5,460,000 บาท 

และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 677,519,424 54,400 100,752 0 677,674,576 
ร้อยละ 99.9919 0.0080 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 2 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 1,100 หุ้น รวม
เป็นจ านวน 989 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 677,674,576 หุ้น 
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วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบัญชี 2562 ส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ก าหนดค่าสอบบัญชี 

 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5 
 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

ผูด้  าเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562) และขอเสนอใหพ้ิจารณาอนุมติัให ้
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี  ส าหรับรอบปีบญัชีดงักล่าว โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

1. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 
2. นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 
3. นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 
4. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 

  
โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน

รวม และก าหนดเงินค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562) 
เป็นจ านวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 76,000 บาท (เจ็ดหม่ืนหกพนับาท) หรือ        
คิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี 

 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร      

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดแลว้ 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8509 

นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 และ
นายนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 
ส้ินสุด  31 ธนัวาคม 2562 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  เป็นเงินจ านวน
ทั้งส้ิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 677,550,724 23,100 100,752 0 677,674,576 
ร้อยละ 99.9965 0.0034 - - - 
 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระท่ี 6 
 
  ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวา่ วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ                
ผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ 
 
  ในปีน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

(1) นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
(2) นายสนัติ บางออ้ 
(3) นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์
(4) นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 
 
ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ี
น่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายสันติ บางออ้ 
นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
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 อน่ึง นายสันติ บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งมาแล้ว 7 ปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาแลว้วา่ การเสนอให้นายสันติ บางออ้ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหน่ึง จะท าให้การด ารง
ต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ซ่ึงก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ วา่ กรรมการอิสระสามารถด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระ เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทจ์ากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ นายสนัติ บางออ้ ไดก้ระท าคุณประโยชน์ต่อบริษทัฯ เป็นอยา่งยิ่งและ
การด ารงต าแหน่งเกินวาระท่ีก าหนดมิไดท้ าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ไดน้ าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
มาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ใหเ้สนอแต่งตั้งนายสันติ บางออ้ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ 
บุคคลทั้ง 4 คนเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะผูน้ า และเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีพ้ืนฐานและ
ความเช่ียวชาญจากหลายหลากอาชีพ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

 

นอกจากนั้น กรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายสันติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ สามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามท่ีเสนอขา้งตน้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง โดยผูท่ี้ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วนัท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 คือตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2562 น้ีเป็นตน้ไป 

 

ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบั อาย ุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัฯ วฒิุการศึกษา ประสบการณ์การท างาน การเป็น
กรรมการในบริษทัอ่ืน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ขอแจง้แกไ้ขประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญ
ประชุม ในหวัขอ้ประสบการณ์การท างานของกรรมการ จากเดิม “กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์” เป็น 
“กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์” แทน ทั้งน้ี บริษทัฯ ขออภยัในความผิดพลาด เน่ืองจากบริษทัฯ ได้
จดัพิมพเ์อกสารและส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 

 

ประธานไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงขอใหก้รรมการทั้ง 4 ท่าน 
คือ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายสันติ บางออ้ นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัในวาระน้ีออกนอกหอ้งประชุมก่อน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเพ่ิมเติม 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระน้ี  
 

ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่วาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนทั้งท่ีเห็นดว้ย 
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ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนวาระท่ี 6 ใหช้ดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ส าหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เม่ือพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนส่งบตัรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุ้นทุกคนพร้อม
กนัในคราวเดียว 

 

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

6.1  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 620,636,716 56,716,838 321,022 0 677,674,576 
ร้อยละ 91.6267 8.3732 - - - 
 

6.2  นายสนัติ บางออ้ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไป
อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 675,867,318 1,478,036 329,222 0 677,674,576 
ร้อยละ 99.7817 0.2182 - - - 

 

6.3  นายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 676,769,304 589,350 315,922 0 677,674,576 
ร้อยละ 99.9129 0.0870 - - - 

 

6.4  นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 671,303,371 5,840,549 530,656 0 677,674,576 
ร้อยละ 99.1374 0.8625 - - - 
 

หมายเหตุ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นายสันติ บางออ้ นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  เดินออกจากห้องประชุมใน
ระหวา่งการนบัคะแนน และกลบัเขา้ห้องประชุมผูถื้อหุ้นหลงัการนบัคะแนนเสร็จส้ิน 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ให้สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการบริษทัฯ 
เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น เพ่ืออนุมัติก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมส าหรับ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินรางวลัประจ าปี (โบนสั) ส าหรับปี 2562 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้น
บาท (สิบล้านบาท) ซ่ึงเท่ากับวงเงินในปี 2561 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูมี้อ านาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
หรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืน รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ใหแ้ก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่   

ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ีเสนอ วาระน้ี

จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
มต ิท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ โดยก าหนด

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมส าหรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) ส าหรับปี 2562 ไวไ้ม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความ
เหมาะสม โดยไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียด    
ผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จ านวน (เสียง) 676,964,034 644,554 185,102 0 677,793,690 
ร้อยละ 99.8775 0.0950 0.0273 0.0000 100.0000 
 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจ านวน 3 ราย นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 119,114 หุ้น 
รวมเป็นจ านวน 992 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 677,793,690 หุ้น 
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วาระที ่8 พจิารณากจิการอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นางสาวพิมพ ์พิชิตวงศเ์ลิศ 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นคอร์รัปชนัหรือไม่ อยา่งไร 
 

นายสนัติ บางออ้  
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัท่ีชัดเจนโดย
ประกาศเป็นนโยบาย รวมทั้งมีแนวทางและมาตรฐานการด าเนินการตามหลกัการเร่ืองการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ขอใหผู้ถื้อหุน้สบายใจได ้
 
  

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
 

ไดแ้จง้ขอ้มูลเพ่ิมเติมวา่ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บการประเมินเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใน
ระดบั 4 ดาว หรือร้อยละ 88 บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะพฒันาไปให้ถึง 5 ดาว หรือมากกว่า
ร้อยละ 90 ซ่ึงการเขา้ไปเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption ห รื อ  CAC) 
บริษทัฯ ได้มอบหมายให้นายสันติ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ
ด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 
 

นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา 
ผูถื้อหุน้ 

ใหค้  าแนะน าวา่บริษทัฯ ควรท าการศึกษาอยา่งละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทุนในกิจการใดๆ 
เน่ืองจากเห็นวา่งบกระแสเงินสดของบริษทัฯ ไดล้ดลงอยา่งมากจากปีท่ีผ่านมา และขอให้
ผูบ้ริหารด าเนินการดว้ยความสุจริต 
 

นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์
ประธานฯ 
 

ช้ีแจงวา่ ปีท่ีผา่นมาไดมี้การใชเ้งินในรูปแบบใดบา้ง (ช้ีแจงตามวาระท่ี 3 หนา้ 11) ช้ีแจงตาม 
บริษทัฯ มีหลายขั้นตอนในการคดักรอง โดยฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาต่อคณะ
กรรมการบริหาร จากนั้นจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึง
ตามท่ีผูถื้อหุ้นมีความห่วงใยในเร่ืองการลงทุนนั้น บริษทัฯ จะขอรับไวแ้ละด าเนินการอยา่ง
รอบคอบ โดยจะวเิคราะห์อยา่งละเอียดถ่ีถว้น ซ่ึงหากมีความจ าเป็นก็จะตอ้งใชท่ี้ปรึกษา 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
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ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัวาระท่ีน าเสนอในหนงัสือเชิญประชุม
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.05 น. 
 
 

 
 ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ -ลายเซ็น- 
(นางวรพินท ์ อิศราธรรม) 

เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 
หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม ท าให้จ  านวนหุ้นในบางวาระเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีจ  านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผู ้      
รับมอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุม เม่ือจบการประชุมมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 992 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 677,793,690 หุ้น 
 

 


