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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) คร้ังที ่1/2559 
 
เวลาและสถานที:่ 
 ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องบอลรูม ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม:  

 
กรรมการทีล่าประชุม: 

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

ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการการลงทุน 
4. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการการลงทุน 
5. นายกฤช ฟอลเลต็ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
6. นายสันติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
8. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. 

อลันสัซารี 
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 

1. นายอีฟ บาบิว กรรมการ 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ:  

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 

 
กจิการเบือ้งต้น: 
 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให ้
นางสาวณธษา เอ้ือเจริญงาน เป็นผูช่้วยประธานฯ และผูด้าํเนินการประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานฯ  

 
นางสาวณธษา เอ้ือเจริญงาน ผูช่้วยประธานฯ ในการดาํเนินการประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

แนะนาํคณะกรรมการ คณะผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้วา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง
จาํนวน 677 ราย  นับจาํนวนหุ้นได้ 342,899,391 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 524 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้
300,678,875 หุ้น รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ คิดเป็น 1,201 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 643,578,266  

1. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส และประธานกลุ่มอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม 
3. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยทุธ์ และบริหาร

ความเส่ียง 
4. นายซิกมนัต ์สตรอม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – ชิปป้ิงและโลจิสติกส์ 
5. นายโรเบิร์ต แอนดรูว ์ฮิลลิเออร์ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ บริษทั โทรีเซน 

ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
6. นายคฑารัฐ สุขแสวง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จาํกดั และ 

บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
7. นายฌอ๊ง  ฟรองชวัร์  เรอดอง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและจดัการสินทรัพย ์   

บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
8. นายวนิห์ จูเลียน เหงียน ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) 
9. นายพรเทพ  เลิศวรธรรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 
10. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ตั้น ประธานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) 

1. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จาํกดั 
2. ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์ ผูแ้ปลภาษา บริษทั ยนีูค ทรานสเลชัน่ จาํกดั 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ สาํนกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
2. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ สาํนกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
3. นาย Yang Yiran สาํนกังานบญัชี เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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หุน้ คิดเป็นร้อยละ 35.3138 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (หุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 
มีจ ำนวนทั้งส้ิน 1,822,454,100 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 
หลงัจำกนั้น  ประธำนฯ กล่ำวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขำ้สู่กำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

1/2559 และไดม้อบหมำยให ้นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษทั นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั เป็น
ผูช้ี้แจงขั้นตอนกำรประชุม วธีิกำรออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และกำรนบัคะแนนเสียง 

 
นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ  ท่ีปรึกษำกฎหมำย ช้ีแจงขั้นตอนกำรประชุม วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อ

หุน้ และกำรนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวำระกำรประชุมดงัน้ี  
 

 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
ของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ 
 
 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
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ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสีย
ดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 
 
  ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือ ผูรั้บมอบฉันทะได้
อยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็น
ดว้ย หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่า หรือการไม่ทาํ
เคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรเลย เป็นตน้ โดยไม่นบัจาํนวนเสียงของบตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง 
 

 7.  ในระหวา่งท่ีรอผลการนบัคะแนนเสียงเพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการดาํเนินการประชุมหรือพิจารณา
วาระต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
 หลงัจากท่ีท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานฯ ขอให้มีผูถื้อหุ้น 2 รายมาเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนเสียงดว้ย ซ่ึงไดมี้ผูถื้อหุ้น 2 รายคือ นางสาววิวนัทิพย ์วฒันวิชยักุล ผูรั้บมอบฉันทะจากนายณัฐพล บุญฤทธ์ิ และ  
นายบณัฑิต ด่านกลุชยั ผูรั้บมอบฉนัทะจากนายณรงคว์ทิย ์เดชกิจบรรหาร 
 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2558 

 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 1 ซ่ึงผูด้าํเนินการประชุม

ไดเ้สนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 
ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
  

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2558 ของ
บริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 648,569,595 18,000 71,998 2,500 648,662,093 

ร้อยละ 99.9972 0.0027 - - - 
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หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 73 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 5,083,827 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,274 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 648,662,093 หุน้ 

 
วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบัญชี 2558 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 

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

 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ถึงภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นมา 
กล่าวคือ 

 
TTA เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding company) โดยไดล้งทุนในกลุ่มธุรกิจ

ต่างๆ  ดงัน้ี 
 กลุ่มธุรกิจขนส่ง ดาํเนินงานโดยบริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ซ่ึง TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 100    

กลุ่มธุรกิจพลงังาน ดาํเนินงานโดย บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน)  
 กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยในปีน้ีมีบริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ PMTA  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีทาํกาํไรใหก้บัการลงทุน
ของ TTA และ บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) หรือ UMS  ถือโดย TTA ผา่นบริษทัยอ่ย คือ 
บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ จาํกดั  

 กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) โดยเม่ือตน้ปี 2558 ท่ีผา่นมา TTA ไดมี้การกระจายการลงทุน 
(Diversification) ไปยงัธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยบริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสั
ตรี กรุ๊ป จาํกดั (“ไซโน แกรนดเ์นส”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีทาํนํ้าผลไมใ้นประเทศจีน แทนการซ้ือเรือ 1 ลาํ 

 
ปีท่ีผา่นมาค่อนขา้งเป็นปีท่ีทา้ทายต่อการบริหารจดัการของบริษทัฯ การลงทุนในธุรกิจการเดินเรือ เป็นหน่ึงในการ

ลงทุนหลกัของ TTA ซ่ึงอตัราค่าระวางเรือเป็นส่ิงสาํคญั  ทั้งน้ี ค่าระวางเรือในปีท่ีผา่นมาถือไดเ้ป็นปีท่ีค่าระวางเรือตํ่าสุดในรอบ 
30 ปี มีหลายบริษทัท่ีลงทุนในธุจกิจน้ีตอ้งประสบกบัการทาํงานท่ีค่อนขา้งยาก  

 
ในเร่ืองราคานํ้ามนั จากการท่ี TTA ไดล้งทุนในบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จาํกดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทั

ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ โดย TTA ถือครองหุน้อยูป่ระมาณร้อยละ 58 ส่ิงสาํคญัคือการท่ีบริษทั
น้ีไดใ้หบ้ริการกบับริษทัผูค้า้นํ้ามนั หากราคานํ้ามนัปรับตวัสูงข้ึน จะส่งผลใหก้าํไรขั้นตน้ของค่าบริการขดุเจาะเพ่ิมสูงข้ึน 
ในทางกลบักนั หากราคานํ้ามนัลดลง จะทาํใหก้าํไรขั้นตน้ในการหารายไดข้องบริษทัฯ นั้นลดลง ทั้งน้ี ราคานํ้ามนัมีการปรับตวั
ลดลงตํ่าสุดในรอบ 10 ปี นบัไดว้า่ปี 2558 เป็นปีท่ี TTA ตอ้งประสบกบัปัจจยัภายนอกท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้
เพราะเป็นสภาวะของราคาตลาดโลก  
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อยา่งไรกต็าม การลงทุนหลกัของบริษทัฯ ในสองธุรกิจดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ถึงแมจ้ะอยูใ่นสภาวะท่ีทา้ทาย แต่ 
EBIDA โดยรวมของบริษทัฯ ยงัคงเป็นบวกท่ี 1,841.7  ลา้นบาท  ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัมี เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน
ลงทุนระยะสั้น รวมทั้งส้ินจาํนวน 13,423 ลา้นบาท ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดมี้การบนัทึกการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่
เงินสด จาํนวน 11,571 ลา้นบาท เพ่ือปรับราคาของสินทรัพยใ์หส้ะทอ้นกบัราคาตลาดไม่วา่จะเป็นราคานํ้ามนัรวมถึงค่าระวาง
เรือ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานปกติจาํนวน 256.3 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากอตัราค่าระวางเรือมีการ
ปรับตวัลดลงมาท่ีจุดตํ่าสุดในรอบ 30 ปี และการปรับตวัลดลงของราคานํ้ามนัท่ีตํ่าสุดในรอบ 10 ปี จะเห็นไดว้า่สภาวะทางการ
เงินของบริษทัฯ ยงัคงเขม้แขง็อยู ่จึงอยากใหผู้ถื้อหุน้มีความมัน่ใจในการดาํเนินงานของ TTA  

 
กล่าวโดยรวม TTAไดล้งทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลกั การเติบโตของบริษทัฯ กบัการลงทุนท่ีผา่นมาของบริษทัฯ นั้น

ตอ้งใชเ้งินในการลงทุนสูง (capital intensive)  และความเส่ียงของบริษทัฯ ข้ึนอยูก่บัสภาวะของตลาดโดยรวม รวมถึงวฏัจกัรของ
อุตสาหกรรม  (cyclical business) ส่ิงท่ีบริษทัฯ ตอ้งการจากการลงทุนคือการหาเสถียรภาพของรายไดท่ี้เพ่ิมมากข้ึน เช่นในตน้ปี
ท่ีผา่นมา แทนท่ีบริษทัฯ จะนาํเงินไปลงทุนโดยการซ้ือเรือ 1 ลาํ แต่บริษทัฯ ไดไ้ปลงทุนในบริษทันํ้าผลไม ้(ไซโน แกรนดเ์นส) 
ถึงประมาณร้อยละ 10 ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งทุนไปท่ีราคาเฉล่ียหุน้ละ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่ปัจจุบนัราคาเฉล่ียในตลาดอยูท่ี่หุน้
ละ 0.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยผลกาํไรท่ีไดม้าน้ีมาจากการลงทุนโดยการกระจายความเส่ียงของบริษทัฯ (diversification) คือ
บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนการลงทุนโดยแทนท่ีจะลงทุนในธุรกิจหลกัอยา่งเดียว  แต่มีการลงทุนท่ีกระจายความเส่ียงมากข้ึนท่ีจะทาํให้
รายรับโดยรวมของ TTA มีเสถียรภาพมากข้ึน  ส่ิงท่ีบริษทัฯ ทาํไดดี้ท่ีสุดคือ การบริหารจดัการตน้ทุน (cost management) ในปี
น้ี บริษทัฯ อยากใหผู้ถื้อหุน้มีความมัน่ใจ ถึงแมบ้ริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัตลาดท่ีค่อนขา้งมีการแข่งขนัสูง ไม่วา่จะเป็นค่าระวางท่ีมี
การปรับตวัลดลงตํ่าสุดในรอบ 30 ปี รวมถึงราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัลดลงตํ่าสุดในรอบ 10 ปี แต่ในช่วงน้ีราคานํ้ามนักเ็ร่ิมมีการ
ปรับตวัข้ึนมาบา้งแลว้ และบริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ีมีความเขม้แขง็เหมือนเดิม 

 
หลงัจาก นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวรายงานภาพรวมของ

บริษทัฯ แลว้  นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ไดก้ล่าวรายงาน
ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ธุรกิจ รวมถึงสรุปผลประกอบการสาํหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จาํกดั (มหาชน) (“TTA”) ไดเ้ปล่ียนรอบระยะเวลาบญัชีจาก 1 ตุลาคม ถึง 30 กนัยายน 

มาเป็นรอบปีบญัชีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคมของทุกปี ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 1/2557 ดงันั้น 
งบการเงินของรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ไดถ้กูจดัทาํข้ึนตามรอบระยะเวลาบญัชีใหม่น้ีแทนรอบบญัชีเดิมคือ 1 
ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 อยา่งไรกต็ามเพ่ือประโยชน์ของผูใ้ชใ้นการเปรียบเทียบและวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน TTA 
ไดจ้ดัทาํงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมท่ีไม่ไดต้รวจสอบสาํหรับงวดสิบสองเดือนส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2557 เปรียบเทียบกบัปี 
2558 

 
ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจาํนวน 21,426 ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 

จาํนวน 22,341 ลา้นบาท  
 
EBITDA ของงบการเงินรวมของ TTA จาํนวน 1,841.7 ลา้นบาท ตามท่ีนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ 
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ปี 2558 TTA มีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 11,335 ลา้นบาท ทั้งน้ี หากไม่นบัรวมผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่เงินสด TTA จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานปกติจาํนวน 256 ลา้นบาทเท่านั้น  

 
โครงสร้างรายไดแ้ยกตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ จะเห็นไดว้า่กลุ่มธุรกิจพลงังานมีสัดส่วนรายไดห้ลกัมาจากกลุ่มบริษทั 

เมอร์เมดร้อยละ 54 กลุ่มธุรกิจขนส่งมีสัดส่วนรายไดร้้อยละ 27 และกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐานมีสดัส่วนรายไดร้้อยละ 19 
 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดของบริษทัฯ จาํนวนกวา่ 11,000 ลา้นบาทซ่ึงส่งผลกระทบหลกัให ้  บริษทัฯ มี

ผลขาดทุนจาํนวน 11,335 ลา้นบาทในรอบปีบญัชี 2558 ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ประกอบดว้ย 
- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดของกลุ่มธุรกิจขนส่ง จาํนวน 4,731 ลา้นบาท   
- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดของเมอร์เมด จาํนวน 3,404 ลา้นบาท  
- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดของ UMS จาํนวน 235 ลา้นบาท  
- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดของกลุ่มบริษทัโฮลด้ิงส์ จาํนวน 1,322 ลา้นบาท  
- การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดของ AOD ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม จาํนวน 1,387 ลา้นบาท  
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดทั้ง 5 รายการดงักล่าว ส่งผลให ้TTA มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงานปกติ 

จาํนวน 256 ลา้นบาท  
 
อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งอยูม่ากถึงแมจ้ะมีผลขาดทุน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทัฯ มี เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จาํนวน 13,423 ลา้นบาท มีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 26,988 
ลา้นบาท ทั้งน้ีรวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 5,372 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ท่ี 11.86 บาท 

 
หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนายจิเทนเดอร์ พอล 

เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน รายงานเก่ียวกบัภาพรวมธุรกิจและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไม่ไดร้วมวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เขา้ดว้ยกนั 
เน่ืองจากวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ แต่วาระท่ี 3 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั จึงขอแยกวาระออกจากกนั เน่ืองจากการรายงาน  
ผลการดาํเนินงานในวาระท่ี 2 น้ี มีขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลประกอบ
และเก่ียวเน่ืองกบัวาระท่ี 3 ท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินของบริษทัฯ ดว้ย  

 
 ประธานฯ จึงขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ตลอดจนขอ้มูลตวัเลขท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระท่ี 2 และ 3 
ไปในคราวเดียวกนั จากนั้น ประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจน
ขอ้มูลตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งงบการเงิน และเม่ือถึงวาระท่ี 3 ประธานฯ จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปดว้ยเลย 

 
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ไดน้าํเสนอขอ้มูล

สาํคญัท่ีอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
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- งบแสดงฐานะทางการเงิน : บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 45,346 ลา้นบาท มีหน้ีสินรวม 18,358 ลา้นบาท  
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 26,988 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จาํนวน 21,616 ลา้นบาท 
และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมอีกจาํนวน 5,372 ลา้นบาท 

- งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ : บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริหารและการขายจาํนวน 21,426 ลา้นบาท มีผลขาดทุน
จากส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีไม่ไดร้วมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจาํนวน 11,335 ลา้นบาท 
ส่งผลใหมี้ผลขาดทุนต่อหุน้จาํนวน 6.61 บาท 

- งบกระแสเงินสด : บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 5,932.1 
ลา้นบาท 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 

นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 

ขอใหอ้ธิบายเพ่ิมเติมในเร่ืองเก่ียวกบัการดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่าย เงินใหกู้ร้ะยะสั้นและ
ระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ในเร่ืองของการดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่าย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า เป็นค่าใชจ่้ายท่ี
บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งตั้งสาํรองข้ึนมาโดยเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย 
ทางคณะผูบ้ริหาร ไดมี้การทบทวนถึงมูลค่าตามความเป็นจริงของสินทรัพยทุ์กส้ินรอบปี
บญัชี เป็นท่ีทราบกนัวา่ ในปีน้ี เป็นปีท่ียากลาํบากของสองธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 
ธุรกิจขนส่งท่ีดาํเนินงานภายใต ้ โทรีเซน ชิปป้ิง และธุรกิจพลงังานท่ีดาํเนินงานภายใต ้
เมอร์เมด การบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของบริษทัฯ โดยหลกัจึงมาจากสองธุรกิจน้ี 
 
ในส่วนของเงินใหกู้ร้ะยะยาวท่ีมีมูลค่าสูงในรอบปีบญัชี 2558 นั้น มีอยูห่ลายส่วนดว้ยกนั 
ในปี 2558 บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัประเภทเงินกูร้ะยะยาวใหก้ลายเป็นเงินกูร้ะยะสั้น ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ตกลงกบัธนาคาร 
 
ในส่วนของการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ บริษทั อะธีน โฮลด้ิงส์ 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ี TTA ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ประมาณ 6 ปีก่อน เพ่ือลงทุนใน
บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จาํกดั (มหาชน) หรือ UMS 

 
หลังจากท่ีได้มีการซักถามและตอบขอ้ซักถามแล้ว ประธานฯ สรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงาน 

ของบริษทัฯ สําหรับสาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีบริษทัฯ 
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิ สําหรับสําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี 

 
ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ แลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซ่ึงมีผลคะแนนดงัน้ี 
 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงิน สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 651,525,533 191,500 107,312 4,000 651,828,345 
ร้อยละ 99.9706 0.0293 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 86 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 3,166,252 หุน้ 
รวมเป็นผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,360 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 651,828,345 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลในรูปของเงินสด สําหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558   
 

ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4 
 
ผูด้าํเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผลประจาํรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาท

ต่อหุ้น จากกาํไรสะสมของบริษทัฯ   บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ 
วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 โดยวนัดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดให้
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ  
ผูถื้อหุน้ 

เงินปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นเงินค่อนขา้งนอ้ย อยากทราบวา่ บริษทัฯ มีเงินสะสมอยู ่ณ 
วนัน้ีเท่าไหร่ และธุรกิจอย่างอ่ืนท่ีไปลงทุนในดา้นอาหารกาํไรหรือไม่ และธุรกิจปุ๋ยเป็น
อยา่งไร 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ทางบริษทัฯ พยายามเสนอเงินปันผลให้เท่าท่ีจะทาํได ้ผลประกอบการในปีน้ีไม่ดีเท่าไหร่ 
เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออาํนวย และทางคุณเฉลิมชยักไ็ดอ้ธิบายไปแลว้  
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธาน 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

การขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัเงินปันผลเพียง 0.05 บาทต่อหุ้น เน่ืองจากในปีท่ีผา่นมา
บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน สาํหรับการลงทุนในส่วนธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้น
เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัการลงทุนในธุรกิจขนส่ง 
 
ในเดือนมกราคม 2558 บริษทัฯ มีการลงทุนใน ไซโน แกรนดเ์นส เป็นมูลค่าประมาณ 600 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตนํ้ าผลไมใ้นประเทศจีน และเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ การลงทุนในคร้ังแรกนั้นลงทุนอยู่ท่ีเฉล่ียหุ้นละ 0.40 ดอลลาร์
สิงคโปร์  และตน้ทุนเฉล่ียของบริษทัฯ อยูท่ี่ 0.38 ดอลลาร์สิงคโปร์ และราคาตลาดในตลาด
หลกัทรัพยสิ์งคโปร์อยูท่ี่ 0.67-0.68 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วง 15 เดือนท่ีผา่นมา ราคาตน้ทุน
ท่ีบริษัทฯ ได้ลงทุนไปอยู่ท่ี 0.38 ดอลลาร์สิงคโปร์ แต่ราคาเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 0.67-0.68 
ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากบัราคาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 ซ่ึงถือเป็นการลงทุนท่ีประสบความสาํเร็จ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

สาํหรับคาํถามเก่ียวกบัธุรกิจปุ๋ย ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดไ้ปลงทุน มีกาํไร 233 ลา้นบาท ปีท่ีผา่นมา  
 
ในเ ร่ืองการจ่ายเงินปันผล  บริษัทฯ  ได้พิจารณาอย่างดี ท่ีสุด  เพราะบริษัทฯ  มีผล
ประกอบการขาดทุน และบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกบับริษทัฯ ก็ประสบผลขาดทุน
เช่นเดียวกนักไ็ม่ไดจ่้ายเงินปันผล  
 

นายวชิา โชคพงษพ์นัธ์ุ  
ผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน 256 ลา้นบาท ก็ไม่มากนัก อยากจะทราบว่าบริษทัฯ 
กาํไรสะสมอยูเ่ท่าใด  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

บริษทัฯ มีกาํไรสะสมอยู ่แต่ก็เก็บไว ้เหตุท่ีจ่ายเพียง 0.05 บาทต่อหุ้น เน่ืองจากบริษทัฯ มี
ผลประกอบการขาดทุนและบริษทัฯ กมี็แผนท่ีทาํกาํไรใหเ้ติบโตมากกวา่น้ีในอนาคต 

 
ไม่มีขอ้ซกัถามใดแลว้ 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้  
บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 โดยวนั           
ดงักล่าวคือวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และกาํหนดใหว้นัท่ี 31 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งน้ี ประธานฯ แจง้วา่วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น  

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 651,392,649 1,445,945 81,474 35,500 652,955,568 
ร้อยละ 99.7785 0.2214 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 21 ราย นบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 1,127,223 หุ้น รวมเป็นผูถื้อ
หุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,381 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 652,955,568 หุน้ 

 
วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปีบัญชี 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ

กาํหนดค่าสอบบัญชี 
 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5 

  
ผูด้าํเนินการประชุมรายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

สาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559) และขอเสนอใหพิ้จารณาอนุมติัให ้
บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี  สาํหรับรอบปีบญัชีดงักล่าว โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

1. นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
2. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
3. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
4. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 

  
โดยใหผู้ส้อบบญัชีท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน

รวม และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559)  
เป็นจาํนวน  3,700,000 (สามลา้นเจด็แสน) บาท  
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ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร      
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีเสนอ 

วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323
นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ
นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5565 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีสาํหรับรอบปีบญัชี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เป็นเงินจาํนวนทั้งส้ิน 
3,700,000 (สามลา้นเจ็ดแสน) บาท โดยเป็นค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 652,742,679 171,110 87,974 37,100 653,038,863 
ร้อยละ 99.9737 0.0262 - - - 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 9 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 83,295 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้มา
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,390 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 653,038,863 หุน้ 
 
วาระที ่6  พจิารณาและอนุมตักิารเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 

  
  ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
 
  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวถึ้งในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
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จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้อก
จากตาํแหน่งตามวาระนั้นอาจจะไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับตาํแหน่งกรรมการอีกกไ็ด ้
 
  ในปีน้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระมีจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 
(2) นายอีฟ บาบิว 
(3) นายสันติ บางออ้ 
(4) นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์
 
นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง นายอีฟ บาบิว นายสันติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ เป็นกรรมการท่ีครบ

กาํหนดการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามวาระ  ทั้งน้ี นายอีฟ บาบิว ไม่ประสงคท่ี์จะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งใหเ้ขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  สาํหรับนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือ
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนนายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี กรรมการซ่ึงไดล้าออก
จากการเป็นกรรมการระหวา่งปี  โดยนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของนายกานิม ซาอดั เอม็ อลัซาอดั อลั-คูวารี ซ่ึงจะครบวาระการเป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 
1/2559 น้ี 
 

ดงันั้น จาํนวนกรรมการจะลดลงจาก 11 ท่านเหลือ 10 ท่าน รายละเอียดประวติัโดยสรุปของบุคคลท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือขา้งตน้มีรายละเอียดดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นายสุรพงศ ์พวงคาํ ผูถื้อหุน้ เสนอวา่ เม่ือมีตาํแหน่งกรรมการวา่งหน่ึงตาํแหน่ง ขอเสนอช่ือ 

นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ใหไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว กรรมการของบริษทัฯ ท่ีครบวาระและไม่
ประสงคจ์ะเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะทาํใหจ้าํนวนกรรมการมี 11 คนเท่าเดิม 

 
ประธานฯ แจง้วา่โดยปกติ บริษทัฯ จะเสนอช่ือบุคคลต่างๆ ท่ีไดรั้บการคดักรองและพิจารณาตรวจสอบประวติั 

คุณสมบติั ความจาํเป็น ความเหมาะสม ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ แต่ในกรณีน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่ได้
เสนอบุคคลแทนนายอีฟ บาบิว และหากท่ีประชุมไม่ไดมี้มติใดๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุน้กจ็ะพิจารณาและอนุมติั
เลือกตั้งกรรมการสามท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  และคณะกรรมการฯ จะลดลงจาก 11 คน เหลือ 10 
คน อยา่งไรกต็าม ในการประชุมฯ คร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เสนอวา่ควรจะแต่งตั้งบุคคลแทนนายอีฟ บาบิว และไดเ้สนอช่ือบุคคล
นั้นไวด้ว้ย 

 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวา่จะใหมี้การพิจารณาแต่งตั้งใหมี้กรรมการคนท่ี 11 เป็นกรรมการ

แทนนายอีฟ บาบิว หรือไม่ และขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายช้ีแจงวธีิการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 
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นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ ในการขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวา่จะใหมี้การพิจารณา
แต่งตั้งใหมี้กรรมการคนท่ี 11  แทนนายอีฟ บาบิวหรือไม่ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ซ่ึงถือเป็นกรณีปกติตามมาตรา 107 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และหากท่ีประชุมมีมติใหพิ้จารณา
อนุมติัใหมี้กรรมการคนท่ี 11 ได ้ กจ็ะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีกคร้ังวา่เห็นชอบใหเ้ลือกตั้งนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็น
กรรมการแทนนายอีฟ บาบิว กรรมการท่ีออกตามวาระและไม่ประสงคจ์ะกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงหรือไม่ โดย
บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ และนบัคะแนนจากบตัรท่ีผูถื้อหุน้ส่งคืนมาใหเ้ท่านั้น โดยไม่นบับตัรลงคะแนนของ
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ส่งบตัรหรือไม่อยูใ่นหอ้งประชุมโดยจะถือเป็น “ไม่ส่งบตัร”  และจะไม่นบัเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะ
ไม่นบับตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียงกบับตัรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียงดว้ย   

 
ประธานฯ สรุปวา่มีสองขั้นตอน โดยเร่ิมจากการให้ท่ีประชุมลงมติเก่ียวกบัการพิจารณาวา่จะมีกรรมการคนท่ี 11 

หรือไม่ เพ่ือแทนนายอีฟ บาบิว โดยให้ใชบ้ตัรลงคะแนนของวาระท่ี 10  หากผลคะแนนมีมติอนุมติัให้มีกรรมการคนท่ี 11 
แลว้  ผูถื้อหุน้จึงจะมาพิจารณาวา่ จะเลือกตั้ง           นาย  กมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว กรรมการท่ี
ครบวาระและไม่ประสงคจ์ะต่ออายหุรือไม่ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  
 
มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและคาํถาม ดงัน้ี 

 
นางสาวรุ่งศรี เจียรนยัขจร  
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่การท่ีผูถื้อหุน้เสนอใหมี้กรรมการคนท่ี 11 แทนนายอีฟ บาบิวนั้น นบัเป็นการเพ่ิม
วาระหรือไม่ และตามกฎหมายหรือตามกฎ ก.ล.ต. จะสามารถทาํไดห้รือไม่  
 

นางสาวมนญัญา  
ฐิตินนัทวรรณ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการเสนอวาระใหม่ เพราะว่าเป็นเร่ืองของ
การเสนอช่ือมาแทนกรรมการท่ีพน้วาระ ไม่ไดเ้ป็นการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิม ถา้เป็นการเสนอ
ขอเพิ่มกรรมการอีกหน่ึงท่าน โดยไม่มีตาํแหน่งวา่ง จึงจะเป็นการเสนอวาระใหม่  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ประธานฯ ไดส้รุปอีกคร้ังตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายวา่ เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไม่ได้
เสนอช่ือบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว จึงมีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน จึงไดข้อให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ดาํเนินการเสนอ
รายช่ือบุคคลดงักล่าวแทนนายอีฟ บาบิว หรือไม่ ทั้งน้ี จะตอ้งนาํรายช่ือของบุคคลท่ีผูถื้อหุ้น
ไดเ้สนอไว ้รวมทั้งบุคคลอ่ืนท่ีอาจไดรั้บการเสนอช่ือ ไปพิจารณาตรวจสอบประวติั คุณสมบติั 
และความพร้อมอีกคร้ัง เพ่ือให้แน่ใจวา่มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎหมายครบถว้น และบุคคล
ดงักล่าวยนิยอมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือ 
 

นายสมคิด วงศภ์ากร 
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามวา่มีกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขอยา่งท่ีท่านประธานฯ แจง้หรือไม่ และเง่ือนไขน้ีตอ้งไดรั้บ
การรับรองหรือไม่ ซ่ึงการรับรองน้ี ตอ้งใชสิ้ทธิใดในการรับรอง ในกรณีท่ีเสนอช่ือบุคคลใด
บุคคลหน่ึงมา แต่บุคคลนั้นไม่เห็นดว้ย และไม่มีคะแนนเสียงรับรอง จะมีทางออกอย่างไร   
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มิเช่นนั้น ผูถื้อหุน้จะเสนอช่ือบุคคลใดกไ็ด ้จึงอยากทราบวา่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเท่าไหร่
ในการรับรองบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน     
 

นางสาวมนญัญา  
ฐิตินนัทวรรณ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวา่ ในการลงคะแนนในคร้ังน้ี เป็นการใหผู้ถื้อหุน้ใหค้วามเห็นวา่จะให้
มีกรรมการคนท่ี 11 แทนนายอีฟ บาบิวหรือไม่ ส่วนมติท่ีประชุมท่ีจะอนุมติัว่าบุคคลท่ีถูก
เสนอช่ือมาเป็นกรรมการแทนหรือไม่ จะถกูพิจารณาในลาํดบัถดัไป   
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบคุณสมบติั และจะมีขั้นตอนวา่จะเลือก
บุคคลนั้นๆ หรือไม่ อย่างไร รวมถึงบุคคลนั้นๆ จะตอ้งยอมรับด้วย ซ่ึงจะไปพิจารณาใน
ประเดน็นั้น 
 
ประธานฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง สําหรับ
กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอบุคคลอ่ืนแทนนายอีฟ บาบิว ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่ไดเ้สนอมา โดยจะ
พิจารณาตวับุคคลถา้หากว่าท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอบุคคลอ่ืนดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการได ้
 

นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุน
ไทย 
 

ถา้ท่ีประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ งกรรมการคนท่ี 11 แทนนายอีฟ บาบิว  ทางบริษทัฯ 
จะแจง้คุณสมบติัของกรรมการท่านดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ยหรือไม่  

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ประธานฯ แจง้วา่จะมีการนาํเสนอคุณสมบติัใหท้ราบ และตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาเร่ืองน้ี  
ในระหวา่งน้ี จะขอพิจารณาบุคคลท่ีไม่มีประเดน็ก่อน ดงัน้ี 
1. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง 
2. นายสันติ บางออ้ 
3. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์
 
บริษทัฯ ไดส่้งประวติัของกรรมการทั้งสามท่านไปแลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ซ่ึงได้
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอยู ่และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการประชุม
หารืออยา่งสมํ่าเสมอกบัทางบริษทัฯ    
 
เม่ือไม่มีขอ้ซักถามเก่ียวกบับุคคลดงักล่าวทั้งสามท่าน ประธานฯ ไดข้อให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนน
ในวาระท่ี 6 โดยไดข้อให้ท่ีปรึกษากฎหมายช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล และเกบ็บตัรลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้ซักถาม ประธานขอให้ฯ ท่ีประชุมลงคะแนนเพ่ือให้ความเห็นชอบสาํหรับกรณีการแต่งตั้ง
บุคคลอ่ืนมาเป็นกรรมการคนท่ี 11 แทนนายอีฟ บาบิว โดยใชบ้ตัรลงคะแนนของวาระ 10 ซ่ึงไดส้าํรองไว ้ 

   
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัให้มีกรรมการคนท่ี 11  แทนนายอีฟ บาบิว เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ มีจาํนวน 11 ท่านเท่าเดิม ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 393,999,626 6,135,673 445,288 252,933,855 44,102 653,558,544 
ร้อยละ 98.4666 1.5333 - - - - 
 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 28 รายนบัจาํนวนหุน้ไดร้วม 519,681 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุ้น
มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,418 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 653,558,544 หุน้ 
 

เม่ือผูถื้อหุน้มีมติและอนุมติัใหมี้การแต่งตั้งกรรมการคนท่ี 11 แทนนายอีฟ บาบิวแลว้  
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณาประวติัและคุณสมบติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ กล่าวคือ นายกมลสุทธ์ิ 

ทพัพะรังสี ซ่ึงเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสของบริษทัฯ พร้อมทั้งการยืนยนัว่าคุณกมลสุทธ์ิยินดีท่ีจะไดรั้บการ
เสนอช่ือหรือไม่  

 
 ประธานฯ ไดถ้ามผูถื้อหุ้นอีกคร้ังว่าจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืนมาแทนคุณอีฟ บาบิว นอกเหนือจาก นายกมลสุทธ์ิ 

ทพัพะรังสี หรือไม่ ซ่ึงปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืน  
 
ประธานฯ ไดถ้ามความยนิยอมของ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี วา่ยินยอมท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทัฯ แทนนายอีฟ บาบิว หรือไม่  ซ่ึงนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ยนิยอม   
 
หลังจากนั้ น ประธานฯ ขอให้ผูช่้วยดาํเนินการประชุม อ่านประวติัการศึกษา และประวติัการทํางานของ           

นาย กมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา 
 
เน่ืองจาก นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นผูช่้วยกรรมการผุจ้ดัการใหญ่อาวุโสสายงานธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

ของบริษทัฯ อยู่แลว้  ดงันั้น ผูช่้วยดาํเนินการประชุม จึงอ่านประวติัการศึกษา และประวติัการทาํงานของนาย กมลสุทธ์ิ 
ทัพพะรังสี ตามรายละเอียดท่ีแสดงในรายงานประจาํปีฉบับภาษาไทย หน้า 301 ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอนุมติั นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบันายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 
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นายประโพธ ชุ่มวฒันะ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
นางแววมณี โสภณพินิจ 
 

มิไดมี้ขอ้ขดัขอ้งกบัการแต่งตั้งคุณกมลสุทธ์ิข้ึนเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก อยา่งไร
กต็าม มีคาํถามเก่ียวกบัขั้นตอนของการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าว 
 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แต่จากการท่ีมีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
บุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก โดยไม่ผา่นกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็นการลัดขั้นตอน ซ่ึงจะไม่มี
ขอ้ขดัขอ้งต่อกฎหมายใช่หรือไม่    
 

นางสาวมนญัญา  
ฐิตินนัทวรรณ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

กระบวนการสรรหาเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษทัฯ กาํหนดในการดาํเนินการสรรหา
กรรมการ แต่ในกรณีน้ี ถือว่าเป็นความเห็นของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม  จึงไดน้าํเสนอขอให ้  
ผูถื้อหุน้พิจารณาวา่ควรจะมีการเพ่ิมบุคคลดงักล่าวหรือไม่   
 

นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร  
ผูถื้อหุน้ 
 

ในการท่ีบริษทัฯ จะตั้งกรรมการมาแทนนายอีฟ บาบิว  ผูถื้อหุ้นไม่ไดท้ราบว่าจะมีการเสนอ
วาระน้ีข้ึนมา บางท่านท่ีไม่ไดม้าประชุมก็จะไม่ไดรั้บทราบขอ้มูล ทาํให้ผูถื้อหุ้นบางท่าน
ไม่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 
 
ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นตอ้งการให้เสนอช่ือบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในการประชุมฯ 
ในคร้ังน้ี ควรนาํไปพิจารณาในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฯ ในคร้ังถดัไป เน่ืองจากบริษทัฯ มี
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมใน
การดาํรงตาํแหน่ง     
 

นางสาวมนญัญา  
ฐิตินนัทวรรณ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

สามารถกระทาํตามท่ีผูถื้อหุ้น (นางรุ่งศรี) เสนอมาไดเ้ช่นกนั แต่เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
ในท่ีประชุมฯ ณ ขณะนั้น บริษทัฯ จึงไดข้อให้ท่ีประชุมลงมติอนุมติัหรือไม่อนุมติัท่ีจะให้มี
กรรมการแทนนายอีฟ บาบิว  ซ่ึงถา้หากท่ีประชุมฯ ไม่เห็นชอบใหมี้การตั้งกรรมการแทนนาย
อีฟ บาบิว  ทางบริษทัฯ กจ็ะขอรับเร่ืองเพ่ือไปพิจารณาในภายหลงัอนัจะเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ท่านผูถื้อหุ้น (นางรุ่งศรี) แจง้ แต่ในการประชุมคร้ังน้ี ท่ีประชุมฯ ไดมี้มติเห็นชอบให้มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว  
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนนายอีฟ บาบิวแลว้ ซ่ึงมิไดเ้ป็นการ
แต่งตั้งกรรมการเพ่ิม จาํนวนกรรมการจะคงเดิมท่ีจาํนวน 11 คน โดยทางบริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือ
บุคคลสามท่าน และท่ีประชุมฯ ในท่ีน้ีไดเ้สนอบุคคลอีกหน่ึงท่านให้เขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
ทดแทนกรรมการท่ีว่างอยู่ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวนเท่าเดิม จึงได้ขอมติท่ี
ประชุมฯ ซ่ึงท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าวน้ี 
 
ในลาํดบัถดัมา ไดมี้การพิจารณาคุณสมบติั ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดท้ราบประวติัแลว้ และนายกมลสุทธ์ิ
ทัพพะรังสี มีความยินดีท่ีจะได้รับการนําเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ หากท่ี
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ประชุมฯ เห็นชอบและอนุมติั 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเก่ียวกบัประวติัของนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี      
 

นายชาญศกัด์ิ เจริญพจน์ 
ผูถื้อหุน้ 
 

โดยปกติแลว้บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
ก่อนหรือไม่ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้หรือไม่วา่บุคคลดงักล่าวน้ีเหมาะสม
ท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือไม่ แลว้จึงเสนอช่ือมาใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา  
 
นอกจากน้ี โดยปกติแลว้ บริษทัฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นก่อน ว่าจะเสนอช่ือบุคคลใดเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการ หากมีผูใ้ดเสนอ บริษทัฯ จะรับไปพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติัก่อน 
หากปรากฏวา่คุณสมบติัไม่ตรง จะไม่นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ แต่หากคุณสมบติัตรงจึงจะนาํเสนอ
ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะได้สามารถทราบว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาวา่จะลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน     
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ตามปกติ บริษทัฯ จะเปิดให้มีการเสนอช่ือทั้งจากภายในและภายนอก และมีคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบติั ความเหมาะสม ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และจะ
นาํมาเสนอผูถื้อหุน้ ซ่ึงท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตามท่ีท่านผูถื้อหุน้ไดก้ล่าวมา 
 
แต่ในกรณีน้ี จะแตกต่างไปจากท่ีท่านผูถื้อหุ้นไดใ้ห้ความเห็น กล่าวคือ นายอีฟ บาบิว ไม่
ประสงคท่ี์จะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่ไดเ้สนอช่ือบุคคล
ใดมาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ แต่ในท่ีประชุมฯ ณ ท่ีน้ี มีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอนาย กมลสุทธ์ิ 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยูแ่ลว้ เขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างอยู ่ อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบหรือไม่ จะอยูท่ี่
การลงคะแนนในลาํดบัถดัไป 
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดผ้่านขั้นตอนการลงคะแนนในขั้นตอนแรกแลว้ กล่าวคือ ท่ีประชุมฯ มีมติ
เห็นชอบให้มีการเสนอบุคคลอ่ืนมาดํารงตําแหน่งแทนนายอีฟ  บาบิว  อันจะทําให้
คณะกรรมการบริษทัฯ มีจาํนวน 11 คนเท่าเดิม อีกทั้งการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวน้ี อยูใ่น
วาระท่ี 6 มิไดเ้ป็นการเพ่ิมวาระแต่อยา่งใด รวมทั้งนายกมลสุทธ์ิมีประวติัตามท่ีไดแ้สดงไว ้
นอกจากน้ี นายกมลสุทธ์ิยงัไดย้ืนยนัว่าถา้ตนไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมฯ จะมีความ
ยนิยอม 
 
ประธานฯ ได้สอบถามนายกมลสุทธ์ิในอีกประเด็น โดยขอให้นายกมลสุทธ์ิยืนยนักับท่ี
ประชุมว่ามีคุณสมบติัครบถว้น ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในการจะเป็น
กรรมการบริษทัมหาชน  
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นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
ใหญ่อาวุโสสายงานธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

ขอยนืยนัวา่ตนมีคุณสมบติัครบถว้นทุกประการ 

นายอภิชาต ชิตามิตร 
ผุถื้อหุน้ 

ทุกท่านทราบล่วงหนา้วา่จะไม่มีการเติมคณะกรรมการฯ ให้เตม็จาํนวน 11 คน กล่าวคือ จะมี
การเลือกตั้งกรรมการกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งแค่เพียงสามคน เหลือ 10 คน ดูเหมือนวา่คณะ
กรรมการฯ มีจาํนวน 10 คนก็เพียงพอแลว้ แต่เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นมาเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ดว้ย ซ่ึงท่ีปรึกษาทางกฎหมายอาจจะไม่ทราบมาก่อน 
ทาํให้วิธีปฏิบติัเกิดความสับสน จึงมีขอ้ทว้งติงว่าน่าจะมีการเสนอช่ือและประวติัให้ผูถื้อหุ้น
ทราบล่วงหนา้ โดยจดัทาํเป็นเอกสารเพ่ิมเติมใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหนา้ได ้    
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ขอบคุณผูถื้อหุน้และรับขอ้คิดเห็นน้ีไปพิจารณา 

นายประโพธ ชุ่มวฒันะ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจาก 
นางแววมณี โสภณพินิจ 
 

ตามท่ีท่านผูถื้อหุ้นมีขอ้ทว้งติง ทางบริษทัฯ น่าจะมีคาํตอบอยูแ่ลว้วา่ในกรณีน้ีเป็นกรณีท่ีเพ่ิง
เกิด อาจจะจดัการและเตรียมตวัไม่ทนั และในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้เสนอนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี
นั้ น  และทุกอย่างลงตัวน่าจะเป็นเร่ืองพอดีกัน  และในส่วนท่ีตนเองเคยเสนอให้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหานั้น เป็นการยกประเด็นข้ึนมาเพ่ือให้ท่ีปรึกษาหรือทางบริษทัฯ จะนาํ
ขอ้ความไปจดทะเบียนให้มีความถูกตอ้งชัดเจน ซ่ึงเข้าใจว่านายกมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี มี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมอยูแ่ลว้ เพ่ือใหไ้ม่มีขอ้ขดัขอ้งตามท่ีมีผูถื้อหุน้บางท่านตั้งขอ้สังเกตวา่ไม่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน หรือให้เสนอเป็นวาระในอนาคตในการ
ประชุมฯ คร้ังต่อไป น่าจะเป็นเร่ืองท่ีลาํบากและส้ินเปลือง 
 
อย่างไรก็ตาม ถา้หากเห็นว่าควรจะดาํเนินการในขณะน้ี ขอให้มัน่ใจว่าไดด้าํเนินการอย่าง
ครบถว้น ไม่มีขอ้ขดัขอ้ง หรือขอ้ตาํหนิบริษทัฯ จึงขอให้คณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีอยูบ่นเวที
ยนืยนัวา่นายกมลสุทธ์ิมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการคนท่ี 11 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ขอบคุณผูถื้อหุ้น และขอให้นายเฉลิมชัย  มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร แสดงความเห็นต่อท่ีประชุมฯ  

นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ  
กรรมการผู ้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้า ท่ี
บริหาร 

ขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ทุกท่าน และกล่าววา่ดว้ยเหตุท่ีนายกมลสุทธ์ิ
ทพัพะรังสี ทาํงานอยู่ในสายงานธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมอยู่แลว้ ผูถื้อหุ้นจึงไดเ้ล็งเห็นว่า
ในช่วงท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนในธุรกิจท่ีหลากหลาย อาทิ เรือ และนํ้ ามนั แต่ใน
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีการลงทุนท่ีมีผลกาํไรดีมาจากส่วนการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของ
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 อาหารและเคร่ืองด่ืม  
 
ตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นช่วงตน้แลว้นั้น เงินท่ีใชใ้นการลงทุนในเรือหน่ึงลาํ สามารถนาํมาลงทุน
ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีเป็นผูผ้ลิตนํ้ าผลไมใ้นประเทศจีน โดยถือครองไดถึ้งร้อยละ 
10 ของบริษทั ซ่ึงในขณะท่ีบริษทัฯ ไปลงทุนนั้น มีราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวม
เงินลงทุนประมาณ 600 ลา้นบาท  เทียบเท่ากบัเรือหน่ึงลาํเท่านั้น 
 
จากเงินลงทุนในวนันั้น ในปัจจุบนัราคาตลาดเฉล่ียอยูท่ี่ 0.65 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ คิดเป็น
ส่วนต่างราคาประมาณร้อยละ 70 ซ่ึงท่านผูถื้อหุน้คงจะเลง็เห็นถึงความสาํคญั โดยขอเสนอให้
ผูบ้ริหารจากสายงานน้ีเขา้มาช่วย ซ่ึงอาจจะช่วยหาการลงทุนในลกัษณะน้ีไดเ้พ่ิมข้ึน 
 
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีคาํถามว่าเหตุใดบริษทัฯ จึงมีเงินสดจาํนวนมาก แต่หากพิจารณาเทียบกบั 
จาํนวนเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ ต้องใช้ ทั้ งธุรกิจเดินเรือ เรือขุดเจาะนํ้ ามัน ซ่ึงต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ อาทิ ค่าระวางเรือท่ีตํ่าสุดในรอบ 30 ปี ค่านํ้ามนัท่ีตํ่าสุดในรอบ 10 ปี หรือ
สถานการณ์อ่ืนๆ ท่ีหลายบริษทัตอ้งมีการเพ่ิมทุนในปีน้ีหรือปิดตวัลง แต่บริษทัฯ ก็ยงัมีความ
แข็งแรงอยู่ เพียงแต่ไม่สามารถจะทาํกาํไรไดใ้นกลุ่มธุรกิจน้ี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการ
ลงทุนอ่ืนดว้ย อยา่งการลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนท่ี
มีเสถียรภาพมากข้ึน  
 
ขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีเสนอช่ือนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นสายงานอาหารและ
เคร่ืองด่ืม มาเสริมความแข็งแกร่งให้กบัทีมงานของบริษทัฯ เพ่ือท่ีจะหาการลงทุนไดดี้ข้ึน 
รวมถึงขอบคุณสาํหรับความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน    
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

ขอใหน้ายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ กรรมการบริษทัฯ แสดงความเห็นต่อท่ีประชุมฯ 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ  
กรรมการ 
 

นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจทางดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึง
ในเวลาน้ี กรรมการบริษทัฯ ส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจหลกัมากกว่า ดงันั้น จึงมี
ความเห็นว่าธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาก ดังนั้ นธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคเป็นหลกัจึงเป็นแนวทางท่ีทางบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินอยู ่จึงมีความเห็นวา่
นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ     
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 
 

คณะกรรมการฯ ไดมี้ความเห็นสนบัสนุนการดาํรงตาํแหน่งของนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี แลว้  
ในส่วนของขั้นตอนตามท่ีท่านผูถื้อหุน้แนะนาํ บริษทัฯ จะนาํไปดาํเนินการในคราวต่อไป แต่
ในคร้ังน้ี การปฏิบติัอาจจะแตกต่างออกไป    
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือท่านอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการในวาระน้ี  
 
นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่วาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ผูถื้อหุ้น       
ทุกท่านทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนวาระท่ี 6 ใหช้ดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียงสาํหรับบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ เม่ือพิจารณาลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ ขอใหทุ้กท่านส่งบตัร
ลงคะแนนของท่านทั้งใบโดยไม่ตอ้งฉีกบตัร ให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือนาํไปนบัคะแนน   โดยบริษทัฯ จะนบัคะแนนจากบตัรท่ี   
ผูถื้อหุ้นส่งคืนมาให้เท่านั้น โดยไม่นับบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่ส่งบตัรหรือไม่อยู่ในห้องประชุมโดยจะถือเป็น    
“ไม่ส่งบตัร”  และจะไม่นบัเป็นฐานของคะแนนเสียง และจะไม่นบับตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียงกบับตัรเสียรวมเป็นฐาน
ของคะแนนเสียงดว้ย   

 
 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ 
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
 

6.1  นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 622,642,463 1,219,166 442,405 32,985,434 1,341,863 658,631,331 
ร้อยละ 99.8045 0.1954 - - - - 
 

6.2  นายสันติ บางออ้ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 623,003,863 883,966 416,205 32,985,434 1,341,863 658,631,331 
ร้อยละ 99.8583 0.1416 - - - - 

 
6.3  นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 623,101,763 911,366 416,205 32,987,534 1,214,463 658,631,331 
ร้อยละ 99.8539 0.1460 - - - - 

 
6.4  นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ  (ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดเ้สนอในท่ีประชุมผูถื้อหุน้) แทน
นายอีฟ บาบิว กรรมการของบริษทัฯ ท่ีครบวาระและไม่ประสงคจ์ะเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่ส่งบตัร
ลงคะแนน 

บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 403,499,300 5,019,495 617,684 247,722,187 1,772,665 658,631,331 
ร้อยละ 98.7712 1.2287 - - - - 

 
หมายเหตุ นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง นายสนัติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์เดินออกจากหอ้งประชุมในระหวา่งการนบัคะแนน และ
กลบัเขา้หอ้งประชุมผูถื้อหุน้หลงันบัคะแนนเสร็จส้ิน 

 
ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจาํนวน 24 รายนบัจาํนวนหุ้นไดร้วม 5,072,787 หุ้น รวมเป็น          

ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 1,442 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 658,631,331 หุน้ 
 
วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ขอใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระน้ี 
 
ผูด้าํเนินการประชุม รายงานวา่ จากการท่ีบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนในรอบปีบญัชี 2558 คณะกรรมการ

บริษทัฯ จึงกาํหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2559 ไวไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงจะลดลง
จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 30 และไม่มีการจ่ายโบนสักรรมการจากผลประกอบการรอบปีบญัชี 2558 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 
2558 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุน โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

 
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่   

ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

หลงัจากผูด้าํเนินการประชุมอ่านรายงานจบแลว้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามท่ีเสนอ วาระน้ี
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
มต ิท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี 2559 ไวไ้ม่เกิน 10 

ลา้นบาทต่อปี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อาํนาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจาํปี 2559 ใหแ้ก่กรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 657,999,143 283,080 249,652 99,456 658,631,331 
ร้อยละ 99.9040 0.0429 0.0379 0.0151 100.00 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 2,276,847,250 บาท เป็น 2,110,160,255 

บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนรวม 166,686,995 หุ้น และพจิารณาและ
อนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัท่ีมาและเหตุผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้วา่ วาระน้ีเป็นวาระเก่ียวกบัการพิจารณาและอนุมติัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวนรวม 166,686,995 หุน้ แบ่งเป็น 
(1) หุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W3 ท่ีหมดอายลุง

แลว้จาํนวน 166,679,780 หุน้ และ 
(2) หุน้สามญัท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ TTA-W5 ท่ีจาํหน่ายไม่ได ้

จาํนวน 7,215 หุน้  
 
หลงัลดทุนจดทะเบียนแลว้ ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จะเป็น 2,110,160,255 บาท แบ่งออกเป็น 2,110,160,255 

หุน้ และทุนชาํระแลว้ 1,822,454,100 บาทแบ่งออกเป็น 1,822,454,100 หุน้ โดยมีหุน้ท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 
287,706,155 หุน้ เพ่ือสาํรองไวร้องรับการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ TTA-W4 จาํนวน 
114,223,273 หุน้ และสาํรองไวร้องรับการใชสิ้ทธ์ิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ TTA-W5 จาํนวน 
173,482,882 หุน้ 

 
ดงัปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม และ

พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ   
บริษทัฯ ตามท่ีเสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยยกเลิกขอ้ความเดิมและแทนท่ีดว้ยขอ้ความใหม่ ดงัน้ี 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 

 
นายอภิชาต ชิตามิตร 
ผูถื้อหุน้ 
 

ช่วยอธิบายผลดีของการลดทุนจดทะเบียน 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
อาวุโสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 
 

บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนเม่ือมีหุ้นสามญั ซ่ึงสํารองไวส้ําหรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ของใบสําคญัแสดงสิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิหมดอายุลง หรือจาํหน่ายไม่ได ้ และ
ขอใหท่ี้ปรึกาษกฎหมายเป็นผูช้ี้แจงเพ่ิมเติม 

นางสาวมนญัญา  
ฐิตินนัทวรรณ 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษทัฯ มีการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั TTA-W3 และมีหุน้รองรับเพ่ือ
การใชสิ้ทธ์ิฯ ดงักล่าว แต่เม่ือ TTA-W3 หมดอายุลง จึงขอลดทุนจดทะเบียนและหุ้นท่ี
สํารองไวแ้ละไม่ไดใ้ช ้ และจะตอ้งมีการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ดงันั้นจึงตอ้ง
นาํเขา้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการลดทุน เพ่ือให้จาํนวนทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาํระแลว้เป็นตวัเลขท่ีถกูตอ้ง  

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 
 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ครับ วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติั การลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจาํนวน 2,276,847,250 บาท 

เป็น 2,110,160,255 บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวนรวม 166,686,995 หุน้ และพิจารณา
และอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ในเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 2,110,160,255  บาท (สองพนัหน่ึงร้อยสิบลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองร้อย
หา้สิบหา้บาท) 

แบ่งเป็น 2,110,160,255 หุน้ (สองพนัหน่ึงร้อยสิบลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองร้อย
หา้สิบหา้หุน้) 

แต่ละหุน้มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
                 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 2,110,160,255  หุน้ (สองพนัหน่ึงร้อยสิบลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนสองร้อย

หา้สิบหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-) 
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จดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย รวม 

จาํนวน (เสียง) 657,051,643 1,288,680 191,552 99,456 658,631,331 
ร้อยละ 99.7601 0.1956 0.0290 0.0151 100.00 
 
วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีวาระอ่ืนใดเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
   
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม 
 
นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 
 

สอบถามเร่ืองเงินท่ีบริษทัฯ มีอยูจ่าํนวน 13,000 ลา้นบาท บริษทัฯ จะนาํไปลงทุน
อยา่งไร 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัฯ ไดศึ้กษาการลงทุนหลายอยา่ง โดยหลกัๆ แลว้จะเป็นทางดา้นธุรกิจขนส่งสินคา้
ทางเรือ พลงังาน ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีเป็นธุรกิจท่ีมีวฏัจกัร (cyclical business) ข้ึนกบั ดชันี
ตลาด (market index) ถา้ราคาตลาดดีข้ึน บริษทัฯ กส็ามารถทาํกาํไรได ้พอตลาดโดยรวม
มีการปรับตวัลดลง ราคาหุน้ของบริษทัฯ กจ็ะเป็นไปตามตลาด เพราะ กาํไรขั้นตน้ของ
บริษทัฯ กอ็า้งอิงตามราคาตลาดเป็นส่วนใหญ่ และอีกการลงทุนคือบริษทั พีเอม็   
โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม 
เป็นปุ๋ยท่ีถือเป็นอนัดบั มี branding ท่ีแขง็แรงในประเทศเวยีดนาม และไดมี้การขยาย
ธุรกิจไปในตลาดอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ในปีน้ี 
 
บริษทัฯ พยามยามลงทุนในธุรกิจท่ีเป็น consumer product มากข้ึน เพ่ือใหเ้กิดการสมดุล
ในสัดส่วนของรายไดข้องบริษทัฯ โดยรวม เพราะรายไดห้ลกัๆ ท่ีมาจากการลงทุน
โดยรวมคือธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากเป็นส่วนใหญ่  รายรับกข้ึ็นกบัดชันีตามราคา
ตลาดโลก 
 
ขณะน้ีท่ีบริษทัฯ เตรียมการลงทุนเพ่ิมอยูคื่อ บริษทั ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ ด อินดสัตรี 
กรุ๊ป จาํกดั (“ไซโน แกรนดเ์นส”) ซ่ึงผลิตนํ้าผลไมจ้าํหน่ายในประเทศจีน ซ่ึงบริษทัฯ 
เห็นโอกาสวา่สามารถลงทุนเพ่ิมได ้
 
บริษทัฯ มองการเติบโตแบบ Merger and Acquisition ในบริษทัต่างๆ ท่ีเราสามารถเขา้
ไปเพ่ิมทุนได ้แทนท่ีบริษทัฯ จะลงใน green field  อยา่งเดียว คือเร่ิมตน้จากศนูย ์บริษทัฯ 
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เร่ิมมองหาพนัธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทยดว้ย  
 
เห็นไดว้า่บริษทัฯ มีความพร้อมในการลงทุน ในขณะท่ีเศรษฐกิจมีการปรับตวัลดลง แต่
บริษทัฯ เห็นวา่เป็นโอกาสในการลงทุน  
 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

อยากใหอ้ธิบายใหช้ดัเจนวา่เงินจาํนวน 13,000 ลา้นบาทจะไปลงทุนในธุรกิจอะไร 
จาํนวนเท่าใด อยา่งเช่นในธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค ไม่ทราบวา่จะเจาะลึกในธุรกิจใด 
อยา่งไรหรือไม่ เพ่ือใหท้ราบทิศทางการลงทุน เน่ืองจากหุน้ของ TTA ขณะน้ีตํ่ามาก 
หลงัจากในปีท่ีผา่นมาเพ่ิมทุนในราคาหุน้ละ 14 บาท แลว้กย็งัขาดทุนอยู ่ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ถา้จะใหช้ี้แจงรายละเอียดในทุกบริษทัฯ คงจะแจง้ไดไ้ม่ละเอียด เช่น กลุ่มชิปป้ิงใน
อนาคตอาจจะมีการเพ่ิมทุน และจะมีการเพ่ิมจาํนวนเรือข้ึนมา เพราะราคาเรือปรับตวั
ลดลงกเ็ป็นโอกาสท่ีบริษทัฯ จะซ้ือเรือเพ่ิมข้ึน แต่ยงัตอบไม่ไดว้า่จะซ้ือเม่ือใดและ
จาํนวนเรือเท่าใด ตอ้งข้ึนอยูก่บัโอกาสทางตลาดดว้ย บริษทัฯ คงจะเจาะจงไม่ไดว้า่จะใช้
เงินเท่าใด ลงทุนเท่าใด เพราะบริษทัฯ รอโอกาสทางการตลาดซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา สมยัน้ีเศรษฐกิจไม่เหมือนเม่ือ 5-10 ปีท่ีแลว้ท่ีขอ้มูลทางดา้นการส่ือสารมี
นอ้ย การเปล่ียนแปลงของการลงทุนมีนอ้ย ไม่เหมือนสมยัน้ีทุกอยา่งขอ้มูลข่าวสาร
ออนไลน์ไดห้มด ดงันั้นเศรษฐกิจสมยัน้ีตอ้งตดัสินใจเร็ว ไม่ใช่วา่เศรษฐกิจจะคงอยูไ่ด ้
5-10 ปี เหมือนสมยัก่อน แต่ปัจจุบนัสามารถเปล่ียนแปลงไดทุ้กๆ 2-3 ปี ดงันั้นจึงไม่
สามารถตอบไดว้า่จะลงทุนในธุรกิจใดอยา่งใด เพราะอีก 2-3 เดือนอาจจะมีการ
เปล่ียนแปลงได ้  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงการลงทุนไปในธุรกิจอ่ืนบา้ง
เพ่ือกระจายความเส่ียง อยา่งเช่น แทนท่ีจะซ้ือเรือ 1 ลาํ กน็าํเงินมาซ้ือหุน้ในไซโน   
แกรนดเ์นส ร้อยละ 10 และตอนน้ี บริษทัยอ่ยของไซโน แกรนดเ์นส กเ็ตรียมจะ IPO ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งฮ่องกงดว้ย น่ีกเ็ป็นโอกาสท่ีบริษทัฯ สามารถเพิ่มการลงทุนได ้
ดงันั้นเงิน 13,000 ลา้นบาทท่ีผูถื้อหุน้สอบถามมา ทางบริษทัฯ กไ็ดแ้ต่กาํหนดกรอบ
กวา้งๆ ไวว้า่จะลงทุนไปในทิศทางใด 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสอบถาม อยา่งใดกต็ามทางบริษทัฯ กจ็ะดูแลการลงทุนอยา่งรอบคอบ 
และกระจายเงินในส่วนน้ีไป เพ่ือการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ในธุรกิจท่ีมีความ
เหมาะสม ซ่ึงกจ็ะไม่ลงทุนแตกต่างไปจากท่ีคุณเฉลิมชยัไดอ้ธิบายไปแลว้ และถา้มีความ
คืบหนา้อยา่งใดกจ็ะไดมี้การส่ือสารใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์
 

นายประสงค ์มานะยิง่ 
ผูถื้อหุน้ 

ประเดน็แรกอยากจะขอใหท้างบริษทัฯ เปิดหอ้งประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้มานัง่ในหอ้ง
เร็วข้ึน เน่ืองจากดา้นนอกหอ้งมีท่ีนัง่ไม่เพียงพอ  
 
ประเดน็ท่ีสอง ราคาหุน้ท่ีตกตํ่าไม่ทราบวา่มีกลไกอะไรท่ีทาํใหหุ้น้ราคาตกอยู ่ และเม่ือ
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ตอนเปิดประชุมมีการแจง้เปอร์เซ็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมร้อยละ 35 ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุม
แลว้ ตามกฎหมายมหาชน ซ่ึงกาํหนดองคป์ระชุมเป็น 1 ใน 3 ของทุนชาํระแลว้ ขอ
สอบถามวา่บริษทัฯ สามารถปรับองคป์ระชุมใหเ้ป็นเกินคร่ึงหน่ึงของทุนชาํระแลว้ได้
หรือไม่ 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

เร่ืองการเปิดหอ้งประชุมใหเ้ร็วข้ึน รับทราบและจะใหฝ่้ายจดัการรับไปจดัการใหเ้ร็วข้ึน
ในคราวต่อไป 
 
เร่ืองราคาหุน้ท่ีตกตํ่า เป็นการสะทอ้นถึงผลประกอบการ ซ่ึงบริษทัฯ จะไดพ้ยายาม
ปรับปรุงผลประกอบ เพ่ือใหร้าคาหุน้กลบัมาปรับตวัสูงข้ึน นอกจากน้ียงัตอ้งดูปัจจยัเอ้ือ
ต่างๆ ของประเทศเรา ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศเรา เป็นองคป์ระกอบดว้ย ซ่ึง
ทางฝ่ายคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ กพ็ยายามจะทาํใหดี้ท่ีสุดเพ่ือราคาหุน้ปรับตวั
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นเป้าหมายของบริษทัฯ อยูแ่ลว้ท่ีจะใหผ้ลประกอบการดี ราคาหุน้ท่ีดี และ
การใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีดี 
 
เร่ืองจาํนวนมาผูม้าประชุมท่ีจะตอ้งครบ 1 ใน 3 ของทุนชาํระแลว้ เม่ือไดดู้ตวัเลข
ยอ้นหลงับริษทัฯ ไปหลายๆปี กพ็บวา่ มีองคป์ระชุมประมาณน้ี การท่ีผูถื้อหุน้มาประชุม
ร้อยละ 40 ถือวา่ผูถื้อหุน้มากนัมาก ถา้จะใหผู้ถื้อหุน้มาประชุมร้อยละ 50 คงจะเป็น
ประวติัศาสตร์ของบริษทัฯ เลย ขอรับขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุน้ และจะพยายามใหผู้ถื้อหุน้
มาประชุมกนัมากๆ จะไดใ้หผู้ถื้อหุน้มาแสดงความคิดเห็น  
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในเร่ืองราคาหุน้ท่ีตกตํ่า ส่วนหน่ึงกข้ึ็นกบัดชันีตลาดของอุตสาหกรรมท่ีเราลงทุน ดว้ย 
เห็นไดจ้ากธุรกิจท่ีบริษทัฯ ลงทุนในชิปป้ิงและพลงังาน ดชันีตลาดของอุตสาหกรรมทั้ง
สองธุรกิจน้ี ตกตํ่าท่ีสุดในรอบ 30 ปี และ 10 ปี ตามลาํดบั แมว้า่บริษทัฯ จะจดัการ
บริหารดีอยา่งไร แต่กไ็ม่สามารถไปจดัการกบัดชันีตลาดโลกได ้ซ่ึงราคาหุน้ของบริษทัฯ 
กอ็า้งอิงกบัดชันีตลาดเหล่าน้ีดว้ย เม่ือใดท่ีดชันีตลาดของอุตสาหกรรมเหล่าน้ีดีดกลบัมา 
บริษทัฯ ท่ีเขม้แขง็กจ็ะกลบัมาฟ้ืนตวัไดเ้ร็ว สรุปแลว้ดชันีตลาดโลกเป็นส่ิงท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุม ส่ิงท่ีบริษทัฯ ทาํไดคื้อการลดตน้ทุนเพ่ือใหแ้ข่งขนักบับริษทัอ่ืนท่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้ซ่ึงขณะน้ีทางบริษทัฯ กม็ัน่ใจวา่บริษทัฯ อยูใ่นแนวหนา้ท่ี
จะสามารถแข่งขนักบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้ แต่ไม่สามารถเอาไป
เปรียบกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูค่นละอุตสาหกรรมได ้
 

นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม 
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

จากการประชุมในปีท่ีผา่นมา มีการกล่าวถึงพลงังานทดแทนท่ีกาํลงัอยูใ่นขั้นตอนการ
เจรจากบัผูท่ี้มีใบอนุญาตในการดาํเนินการ ไม่ทราบวา่ในปีน้ีทางบริษทัไดม้าหรือไม่ 
 
เร่ืองการเขา้ร่วมอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) ซ่ึงทาง 
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IOD มีโครงการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยู ่ไม่ทราบวา่ทางบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์
ท่ีจะเขา้ร่วมแลว้หรือไม่  
 
กรณีท่ีคุณเฉลิมชยัไดก้ล่าวถึงการไปลงทุนในธุรกิจนํ้าผลไมใ้นต่างประเทศจีน ราคาหุน้
เฉล่ียท่ี 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ กลายเป็น 0.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ และบริษทัยอ่ย
กาํลงัจะจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฮ่์องกง ไม่ทราบวา่ในช่วงท่ีราคาปรับตวัจาก 
0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ ข้ึนเป็น 0.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้นั้น  บริษทัฯ ไดเ้งินปันผล
มาบา้งหรือไม่ จากเงินท่ีบริษทัฯ ลงทุนไปแลว้ 600 ลา้นบาท 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

เร่ืองพลงังานทดแทนเป็นธุรกิจท่ีประเทศไทยมีการสนบัสนุน และส่งเสริมกนัมาก 
เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีมีอยูใ่นประเทศเอง เช่น พืช พลงังานแสงอาทิตย ์หรืออ่ืนๆ เป็น
ธุรกิจท่ีมีการประกอบกนัมาก และหลายๆ บริษทักอ็ยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงทางฝ่าย
จดัการของบริษทัฯ กมี็ความพยายามเขา้ไปลงทุนในธุรกิจเหล่าน้ีดว้ยในอนาคต  
 
โครงการ Anti Corruption การประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วม ขอใหน้ายสันติ   
บางออ้ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นผูใ้หข้อ้มูล และธุรกิจนํ้าผลไมท่ี้ไป
ลงทุนในต่างประเทศจะใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็นผูใ้หข้อ้มูล 
 

นายสันติ บางออ้ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ 

ในเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ทางบริษทัฯ กมี็เจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการเขา้ร่วมกบั
ภาคีการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ไป
แลว้ และมีนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่มาตั้งแต่ปี 2553 และบริษทัฯ กไ็ดป้ระกาศให้
พนกังานทุกคนไดท้ราบวา่บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมไม่ใหมี้การคอร์รัปชัน่
ข้ึนในองคก์รของบริษทัฯ การดาํเนินงานดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  ส่ิงท่ีไดจ้ดัทาํไป
แลว้คือ การปรับปรุงดูแลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ซ่ึงเร่ืองท่ีเนน้หนกั
คือกรอบการอนุมติัรายการต่างๆ วธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่มีความโปร่งใส มี
ความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงไดมี้การดูแล กาํหนดมาตรการของความเส่ียงอนัเกิดจากการคอร์รัปชัน่ 
 
ในปีน้ี บริษทัฯ จะเสนอแนวทางท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเร่ืองแนวทางการปฏิบติัตาม 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และดาํเนินการเพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการรองรับจาก
สถาบนัไทยพฒัน์ฯ ขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ บริษทัฯ ตระหนกั ผลกัดนั และจะทาํให้
เขม้แขง็ข้ึนในอนาคต 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี

ในธุรกิจนํ้าผลไมท่ี้ไปลงทุนในไซโน แกรนดเ์นส ท่ีจะมีการทาํ IPO ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งฮ่องกงนั้น ทางไซโน แกรนดเ์นส มีบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้อยูร้่อยละ 100 ซ่ึงจะให้
บริษทัยอ่ยนั้นเป็นบริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งฮ่องกง และถา้บริษทั
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การเงิน ยอ่ยนั้นมีผลประกอบการดีก็ไดเ้งินเขา้มาสู่ไซโน แกรนดเ์นส เตม็ร้อยละ 100 
 
ในส่วนทางการเงินของไซโน แกรนดเ์นส มีความแขง็แกร่ง เพราะวา่มีการประเมินผล
ทางราคามูลค่าทรัพยสิ์นของไซโน แกรนดเ์นส ในฮ่องกงแลว้ มีทิศทางท่ีดี 
 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการ 

ในปีท่ีผา่นมาเร่ืองพลงังานทดแทน บริษทัฯ ไดพิ้จารณาในธุรกิจหลากหลาย เช่น 
น ้ าประปา โซลาร์  และพลงังานชีวภาพ  ซ่ึงมีหลายโครงการท่ีบริษทัฯ มองหาโอกาสท่ี
ไปลงทุนเพ่ือท าก าไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาดว้ยความระมดัระวงัและ
รอบคอบในการลงทุน 
 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเร่ืองการลงทุนในบริษทั ณุศาสิริ จ ากดั (มหาชน) (“NUSA”) ในนามของ 
บริษทัฯ ท่ีไดล้งทุนไปในราคา 1.10 บาทต่อหุน้ ไม่ทราบวา่ขณะน้ีขายไปแลว้หรือยงั
และไดก้ าไรหรือไม่ 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

การลงทุนใน NUSA นั้น บริษทัฯ ไดล้งทุนไปภายใตก้ารจดัการของคณะกรรมการการ
ลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ ลงทุนไปท่ีราคา 1.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 220 ลา้นบาท บริษทัฯ 
ไดข้ายหุน้ของ NUSA ไปแลว้ 59 ลา้นหุน้ คงเหลือหุน้อยูป่ระมาณ 141 ลา้นหุน้ ไดก้ าไร
ส่วนเกินของมูลค่าหุน้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 12 หรือประมาณ 8 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม
ราคาในปัจจุบนัไดล้ดลง 0.60 บาท และในสะทอ้นอยูใ่นงบการเงินของบริษทัฯ แลว้  
 

นายธีระพล บุตรธุระ 
ผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การใหไ้ซโน แกรนดเ์นส กูย้มื 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ไม่ทราบวา่มี
นโยบายการใหกู้ย้มือยา่งไร มีนโยบายท่ีใชไ้ซโน แกรนดเ์นส เป็นแกนน าในการลงทุน
หรือไม่ และในเงินท่ีใหกู้ย้มืจ านวนน้ีจะเอาไปลงทุนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือ
ลงทุนในธุรกิจอ่ืนอยา่งใด มีผลตอบแทนอยา่งใดกลบัคืนมาใหบ้ริษทัฯ และบริษทัฯ 
มองแนวโนม้ในอนาคตเก่ียวกบัไซโน แกรนดเ์นส อยา่งไรบา้ง 
 
ในธุรกิจชิปป้ิง เรือบรรทุกสินคา้แหง้เทกองของบริษทัฯ มีอยูจ่  านวนเท่าใด และถูก
ท าลายแลว้เท่าใด ในอนาคตจะมีการต่อเรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ท่ีบอกวา่บริษทัฯ มีการลด
ตน้ทุน แลว้ดชันี BSI อยูเ่ท่าใด บริษทัฯ มีก าไรแลว้หรือไม่ อยากจะทราบแนวโนม้ในปี 
2559 
 

นายเชีย วนั ฮทั โจเซฟ 
กรรมการ 

ไซโน แกรนดเ์นส ท่ีท าธุรกิจเก่ียวกบัการขายน ้ าผลไม ้ มีรายไดอ้ยูท่ี่ประมาณ 10,000 
ลา้นบาท มีการเติบโตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 15-20 ก าไรอยูท่ี่ประมาณ 2,000 ลา้นบาทต่อ
ปี ราคาหุน้ท่ีสิงคโปร์อยูท่ี่ 6-7 เท่า ถา้เทียบกบัท่ีประเทศจีน P/E สูงกวา่ 15-30 เท่า 
ดงันั้นบริษทัยอ่ยของไซโน แกรนดเ์นส ท่ีจะเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งฮ่องกงเพ่ือจะให ้
P/E สูงกวา่ท่ีประเทศจีนและสูงกวา่ท่ีประเทศสิงคโปร์ บริษทัฯ มองวา่ไซโน                 
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แกรนดเ์นส มีศกัยภาพท่ีจะขายของท่ีประเทศจีนไดดี้ มีผูค้า้ส่งประมาณ 300 กวา่ราย      
มีลูกคา้ประมาณ 80,000 ราย เป็นบริษทัฯ ท่ีมีการเติบโตท่ีดี ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ปลูกผลไมม้าก บริษทัฯ ก็มองวา่เป็นโอกาสอนัดีท่ีในอนาคตอาจจะไดเ้ช่ือมโยง           
โลจิสติกส์ของบริษทัฯ กบัไซโน แกรนดเ์นสเขา้ดว้ยกนั ในเร่ืองการปันผลปีท่ีผา่นมา 
ไดเ้งินปันผลมาประมาณ 0.18 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ และในปีถดัๆ ไปคาดวา่จะไดเ้งิน
ปันผลเพ่ิมมากข้ึนกวา่น้ี โดยสรุปบริษทัฯ มองวา่ไซโน แกรนดเ์นส มีโอกาส
เจริญเติบโตไปอีกมาก ซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดท้ยอยลงทุนเพ่ิมในไซโน แกรนดเ์นส              
เช่นเร็วๆ น้ีจะมีการลงทุนแบบเงินกูแ้ปลงสภาพ (convertible loan) ในไซโน                
แกรนดเ์นส ซ่ึงเป็นโอกาสใหบ้ริษทัฯ ซ้ือหุน้ในราคาถูกกวา่ และถา้ไม่ไดแ้ปลงเงินกู้
เป็นหุน้ก็จะไดด้อกเบ้ียร้อยละ 12 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

จากท่ีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองการกูย้มื 20 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเงินกู ้         
แปลงสภาพ (convertible loan) ในอนาคตเราสามารถแปลงเป็นหุน้ได ้ หรือถา้บริษทัฯ 
ไม่แปลงเป็นหุน้ บริษทัฯ ก็สามารถไดผ้ลตอบแทน (yield) อยูท่ี่ร้อยละ 12 ซ่ึงเป็น
ผลตอบแทน (yield) ท่ีค่อนขา้งสูง และจะจ่ายใหแ้ก่บริษทัฯ ทุกเดือน ซ่ึงดีกวา่การเอา
เงินไปฝากธนาคาร  
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกองจ านวน 24 ล า และตอนตน้ปี
บริษทัฯ ไดข้ายเรือแบบเป็นเศษซาก (scrap) ไป 1 ล า เน่ืองจากเรือมีอายคุรบ 25 ปี ใน
เร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินเรือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดอยูท่ี่ 5,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนั 
ต่อล า ในปี 2558 ดชันีค่าระวางเรือ BDI ต ่ามาก และลงไปแตะจุดต ่าสุดในเดือน
กมุภาพนัธ์ปีน้ี และหลงัจากกมุภาพนัธ์ดชันี BDI ก็เร่ิมปรับตวัสูงข้ึน ท าใหแ้นวโนม้ค่า
ระวางเรือปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย อยูท่ี่ 5,500-5,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวนัต่อล า 
ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี  
 

นายบุญญฤทธ์ิ เจริญพฒันวณิช 
ผูรั้บมอบฉนัทะของ 
นายเอิญ สุริยะฉาย 

รายไดห้ลกัของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์ จ ากดั (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ปีก่อนจาก 
10,000 ลา้นบาทเป็น 11,000 ลา้นบาท ในปี 2559 มีแนวโนม้วา่จะเจริญเติบโตอยา่งไร                  
ก่ีเปอร์เซ็นต ์
 
ธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล ปีก่อนเติบโตร้อยละ 162 ในปีน้ีมีแนวโนม้วา่จะเติบโตร้อยละ
เท่าใด 
 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี
การเงิน 

เมอร์เมดท่ีประกอบธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเลปีท่ีผา่นมาก็มีผลประกอบการท่ีดี เมอร์เมด
ยงัมียอดจองใชบ้ริการในมืออยู ่ 
 
เมอร์เมดมุ่งเนน้ควบคุมตน้ทุนธุรกิจการด าเนินงานท่ีต ่า ในสภาวะการณ์ท่ีราคาน ้ ามนั
โลกตกต ่า 
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นายภานุวฒัน์ ไกรวฒันพงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

คุณเฉลิมชัยได้ช้ีแจงเร่ืองการลงทุนในรูปแบบนามธรรมมากกว่ารูปธรรม จะทาํให ้ 
บริษทัฯ เสียโอกาสในการลงทุนแข่งกบับริษทัฯ อ่ืนท่ีอยูต่ลาดหลกัทรัพยห์รือไม่ 
 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทัฯ มีธุรกิจค่อนขา้งหลากหลาย เช่น ธุรกิจเดินเรือ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจขายถ่านหิน 
ธุรกิจปุ๋ย และล่าสุดบริษทัฯ ไดน้าํบริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นธุรกิจจาํหน่ายปุ๋ยในประเทศเวยีดนาม มาเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายปุ๋ยในเวยีดนามรายแรก ท่ีเขา้มาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นบริษทัรายท่ีสองท่ีมีการดาํเนินงานในต่างประเทศแลว้มา   
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นการเอาทรัพยสิ์นท่ีเรามีอยู ่ มา
ช่วยทาํให ้unlock มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ 
 
ในส่วนของธุรกิจชิปป้ิงและธุรกิจวศิวกรรมใตท้ะเล มีหลายบริษทัท่ีตอ้งปิดตวัลงหรือ
โดนเทคโอเวอร์โดยบริษทัท่ีใหญ่กวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีบริษทัฯ มีเงินสดอยูม่าก มี
สภาพการเงินท่ีแขง็แรง ทาํใหบ้ริษทัฯ ทนต่อสภาวะเศรษฐกิจท่ีขณะน้ียงัตกตํ่าอยูไ่ด ้
และถา้ดชันีตลาดปรับตวัข้ึนเม่ือใด บริษทัฯ กพ็ร้อมจะปรับตวัเติบโตไดท้นัที การลงทุน
ท่ีเร็วกดี็ แต่การลงทุนท่ีไม่ดีแลว้ส่งผลสะทอ้นกลบัมาในระยะยาวเป็นส่ิงท่ีไม่ดีกวา่ 
บริษทัฯ ตอ้งพิจารณาจนมัน่ใจแลว้วา่เป็นการลงทุนท่ีดี การตดัสินใจของบริษทัฯ กจ็ะ
ผา่นคณะกรรมการการ เพ่ือพิจารณาการลงทุนเหล่านั้นวา่เป็นการลงทุนท่ีดีหรือไม่ เพ่ือ
ผลประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน  
 

นายภานุวฒัน์ ไกรวฒันพงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

เหตุท่ีซ้ือหุน้ของบริษทัฯ เน่ืองจากท่านประธานคือ คุณประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ เป็นเพ่ือน
ท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จึงเช่ือใจ วนัน้ีมาใหก้าํลงัใจคุณ   
เฉลิมชยั มหากิจศิริ เพราะเม่ือไดม้าฟังคุณเฉลิมชยัอธิบายกจ็ะเขา้ใจวธีิคิดวา่ใชไ้ด ้ ณ 
ขณะน้ีบริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงมีผูถื้อหุน้ถามหลายคาํถาม หลายๆ บริษทัฯ 
ท่ีกาํไรและเป็นบริษทัระดบัชาติ เวลาไปฟังคณะกรรมการแถลงผลประกอบการไม่ตรง
ประเดน็ ซ่ึงวนัน้ีคณะกรรมการสอบผา่นในการตอบคาํถาม ขอใหท้าํเช่นน้ีต่อไป  
 
คาดวา่เม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวั บริษทัฯ น่าจะทาํผลกาํไรไดดี้ จึงขอใหก้าํลงัใจแก่คณะ 
กรรมการทุกท่าน 
 
ขอใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้มีการตอบคาํถามท่ีชดัเจน ไม่ใช่ใหผ้า่นๆ ไป  
 
มีติดขดับา้งตรงท่ีคณะกรรมการทราบอยูแ่ลว้วา่กรรมการจะเหลือ 10 ท่าน จาก 11 ท่าน 
ทาํไมถึงมีผูถื้อหุน้มาเสนอในท่ีประชุมเลย เลยเกิดการติดขดัเลก็นอ้ย ทาํใหห้ลายๆ ท่าน
ป่ันป่วน แต่ท่านประธานกน่ิ็งพอท่ีจะแกปั้ญหาเร่ืองยอ่ยน้ีได ้
 



 

- 32 - 
 

นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ 
ประธานกรรมการ 

ขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ จากการท่ีไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ กมี็ประสบปัญหาอยู่
บา้ง กไ็ดคุ้ณเฉลิมชยัและทีมงานช่วยกนั ขอบคุณกาํลงัใจของท่านผูถื้อหุน้ท่ีส่งมา 
 
ขณะน้ีท่ีประชุมไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ตามลาํดบัวาระท่ีนาํเสนอในหนงัสือเชิญประชุม
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีเป็นเวลาอนัสมควรแลว้ และบริษทัฯ ไดต้อบขอ้ซกัถาม
ต่างๆ ของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามควรแก่เวลา ผมในนามคณะกรรมการของบริษทัฯ 
ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีกรุณาสละเวลามาร่วมประชุม คณะกรรมการจะบริหารบริษทัฯ 
ดว้ยความมุ่งมัน่และยดึถือหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีต่อไป เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดมี้การเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื และขอขอบคุณในทุกขอ้ความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ 

 
ผูถื้อหุน้ไม่มีคาํถามใดเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 

 ลงช่ือ - ลายเซ็น - ประธานท่ีประชุม 
 (นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์) 

ประธานกรรมการ 
 

 
ลงช่ือ - ลายเซ็น - 

(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ลงช่ือ - ลายเซ็น - 
(นางสาวมณัฑนี สุรกาญจน์กลุ) 

เลขานุการบริษทัฯ 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 
หมายเหตุ ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้มาประชุมเพิ่มเติม ทาํใหจ้าํนวนหุน้ในบางวาระเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีจาํนวนยอดของผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะท่ีเขา้มาประชุมเม่ือจบการประชุมมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 1,445 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 658,655,791 หุน้ 

 
 

 




