THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2559
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม:
1.
2.

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการการลงทุน
3. นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการการลงทุน
4. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการการลงทุน
5. นายกฤช ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกากับดูแลกิจการ
6. นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
8. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อัลนัสซารี
9. นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการอิสระ
กรรมการทีล่ าประชุม:
1.

นายอีฟ บาบิว

กรรมการ
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ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุม:
1.
2.

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

3.

นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด

4.
5.

นายซิกมันต์ สตรอม
นายโรเบิร์ต แอนดรู ว์ ฮิลลิเออร์

6.

นายคฑารัฐ สุขแสวง

7.

นายฌ๊อง ฟรองชัวร์ เรอดอง

8. นายวินห์ จูเลียน เหงียน
9. นายพรเทพ เลิศวรธรรรม
10. นายเอียน คลิฟฟอร์ด แคลกซ์ต้ นั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหาร
และเครื่ องดื่ม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริ หาร
ความเสี่ ยง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – ชิปปิ้ งและโลจิสติกส์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด และ บริ ษทั โทรี เซน
ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด และ
บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานบริ หารและจัดการสิ นทรัพย์
บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน)
ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน)

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ:
1.
2.

นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ
ดร. ชนันธร กถาเสนีย ์

ที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษทั นักกฎหมายกรุ งเทพ จากัด
ผูแ้ ปลภาษา บริ ษทั ยูนีค ทรานสเลชัน่ จากัด

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม:
1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
3. นาย Yang Yiran

สานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
สานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
สานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

กิจการเบือ้ งต้ น:
นายประเสริ ฐ บุ ญ สัม พันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้
นางสาวณธษา เอื้อเจริ ญงาน เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ และผูด้ าเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ
นางสาวณธษา เอื้อเจริ ญงาน ผูช้ ่วยประธานฯ ในการดาเนิ นการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและ
แนะนาคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผถู ้ ือหุ ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
จานวน 677 ราย นับ จ านวนหุ ้น ได้ 342,899,391 หุ ้น และโดยการมอบฉัน ทะจ านวน 524 ราย นับ จานวนหุ ้น ได้
300,678,875 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 1,201 ราย นับจานวนหุ ้นได้รวม 643,578,266
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หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.3138 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
มีจานวนทั้งสิ้น 1,822,454,100 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นเข้าสู่ การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่
1/2559 และได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั นักกฎหมายกรุ งเทพ จากัด เป็ น
ผูช้ ้ ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนนเสี ยง
นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ ที่ปรึ กษากฎหมาย ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือ
หุน้ และการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.
ในการประชุ ม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่ กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยจะนาเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามในวาระที่เกี่ ยวข้องนั้น ผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึ้น และเดินไปยังจุดที่ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณาผู ้
ถือหุน้ แนะนาตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
2.
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3.
คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่
ไม่เห็นด้วย หรื อประสงค์จะงดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เมื่อ
เรี ยบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนามานับคะแนน
สาหรับท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น
5.
สาหรับในวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6.
ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่
ท่านได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจานวนเสี ยง
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ทั้งหมดที่ เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนื อจากคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ย
ดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชัดเจน หรื อขี ดฆ่ าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมื อชื่ อกากับบริ เวณที่ ขีดฆ่ า หรื อการไม่ทา
เครื่ องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น โดยไม่นบั จานวนเสี ยงของบัตรเสี ยรวมเป็ นฐานของคะแนนเสี ยง
7.
ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยงเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมีการดาเนินการประชุมหรื อพิจารณา
วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
หลังจากที่ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงผูถ้ ือหุ ้นแล้ว ประธานฯ ขอให้มีผถู ้ ือหุ ้น 2 รายมาเป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสี ยงด้วย ซึ่ งได้มีผถู ้ ือหุ ้น 2 รายคือ นางสาววิวนั ทิ พย์ วัฒนวิชยั กุล ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายณัฐพล บุญฤทธิ์ และ
นายบัณฑิต ด่านกุลชัย ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายณรงค์วทิ ย์ เดชกิจบรรหาร
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจาปี ผู้ถื อหุ้ น ครั้ งที่ 2/2558 ซึ่ งประชุ ม เมื่อ วันที่ 27
เมษายน 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผูด้ าเนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

648,569,595

18,000

71,998

2,500

648,662,093

99.9972

0.0027

-

-

-
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หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 73 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 5,083,827 หุ้น
รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 1,274 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 648,662,093 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ถึงภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา
กล่าวคือ
TTA เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding company) โดยได้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
ต่างๆ ดังนี้
 กลุ่มธุ รกิจขนส่ ง ดาเนิ นงานโดยบริ ษท
ั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี ซึ่ง TTA ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100
กลุ่มธุรกิจพลังงาน ดาเนินงานโดย บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
 กลุ่มธุ รกิจโครงสร้างพื้นฐาน โดยในปี นี้ มีบริ ษท
ั ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) หรื อ PMTA ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ทากาไรให้กบั การลงทุน
ของ TTA และ บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จากัด (มหาชน) หรื อ UMS ถือโดย TTA ผ่านบริ ษทั ย่อย คือ
บริ ษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จากัด
 กลุ่มธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม (Food & Beverage) โดยเมื่อต้นปี 2558 ที่ผา่ นมา TTA ได้มีการกระจายการลงทุน
(Diversification) ไปยังธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม โดยบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัส
ตรี กรุ๊ ป จากัด (“ไซโน แกรนด์เนส”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ทาน้ าผลไม้ในประเทศจีน แทนการซื้อเรื อ 1 ลำ
ปี ที่ผา่ นมาค่อนข้างเป็ นปี ที่ทา้ ทายต่อการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ การลงทุนในธุรกิจการเดินเรื อ เป็ นหนึ่งในการ
ลงทุนหลักของ TTA ซึ่งอัตราค่าระวางเรื อเป็ นสิ่ งสาคัญ ทั้งนี้ ค่าระวางเรื อในปี ที่ผา่ นมาถือได้เป็ นปี ที่ค่าระวางเรื อต่าสุดในรอบ
30
ลำ ษัทที่ลงทุนในธุจกิจนี้ตอ้ งประสบกับการทางานที่ค่อนข้างยาก
ในเรื่ องราคาน้ ามัน จากการที่ TTA ได้ลงทุนในบริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิ งคโปร์ โดย TTA ถือครองหุน้ อยูป่ ระมาณร้อยละ 58 สิ่ งสาคัญคือการที่บริ ษทั
นี้ได้ให้บริ การกับบริ ษทั ผูค้ า้ น้ ามัน หากราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้กาไรขั้นต้นของค่าบริ การขุดเจาะเพิ่มสูงขึ้น
ในทางกลับกัน หากราคาน้ ามันลดลง จะทาให้กาไรขั้นต้นในการหารายได้ของบริ ษทั ฯ นั้นลดลง ทั้งนี้ ราคาน้ ามันมีการปรับตัว
ลดลงต่าสุดในรอบ 10 นับได้วา่ ปี 2558 เป็ นปี ที่ TTA ต้องประสบกับปั จจัยภายนอกที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เพราะเป็ นสภาวะของราคาตลาดโลก
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อย่างไรก็ตาม การลงทุนหลักของบริ ษทั ฯ ในสองธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ถึงแม้จะอยูใ่ นสภาวะที่ทา้ ทาย แต่
EBIDA โดยรวมของบริ ษทั ฯ ยังคงเป็ นบวกที่ 1,841.7 ล้านบาท ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังมี เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงิน
ลงทุนระยะสั้น รวมทั้งสิ้นจานวน 13,423 ล้านบาท ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีการบันทึกการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่
เงินสด จำนวน 11,571 ลำน ำ เพื่อปรับราคาของสิ นทรัพย์ให้สะท้อนกับราคาตลาดไม่วา่ จะเป็ นราคาน้ ามันรวมถึงค่าระวาง
เรื อ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานปกติจานวน 256.3 ลำน ำ อันเป็ นผลมาจากอัตราค่าระวางเรื อมีการ
ปรับตัวลดลงมาที่จุดต่าสุดในรอบ 30 ล การปรับตัวลดลงของราคาน้ ามันที่ต่าสุดในรอบ 10 จะเห็นได้วา่ สภาวะทางการ
เงินของบริ ษทั ฯ ยังคงเข้มแข็งอยู่ จึงอยากให้ผถู ้ ือหุน้ มีความมัน่ ใจในการดาเนินงานของ TTA
กล่าวโดยรวม TTA ล นใน 4 ล ธุรกิจหลัก การเติบโตของบริ ษทั ฯ กับการลงทุนที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ นั้น
เงินในการลงทุนสูง (capital intensive) และความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของตลาดโดยรวม รวมถึงวัฏจักรของ
อุตสาหกรรม (cyclical business) สิ่ งที่บริ ษทั ฯ ต้องการจากการลงทุนคือการหาเสถียรภาพของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เช่นในต้นปี
ที่ผา่ นมา แทนที่บริ ษทั ฯ จะนาเงินไปลงทุนโดยการซื้อเรื อ 1 ลา แต่บริ ษทั ฯ ได้ไปลงทุนในบริ ษทั น้ าผลไม้ (ไซโน แกรนด์เนส)
ถึงประมาณร้อยละ 10 ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ลงทุนไปที่ราคาเฉลี่ยหุน้ ละ 0.40 ดอลลาร์
แต่ปัจจุบนั ราคาเฉลี่ยในตลาดอยูท่ ี่หุน้
ละ 0.65 ดอลลาร์
โดยผลกาไรที่ได้มานี้มาจากการลงทุนโดยการกระจายความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ (diversification) คือ
บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนการลงทุนโดยแทนที่จะลงทุนในธุรกิจหลักอย่างเดียว แต่มีการลงทุนที่กระจายความเสี่ ยงมากขึ้นที่จะทาให้
รายรับโดยรวมของ TTA มีเสถียรภาพมากขึ้น สิ่ งที่บริ ษทั ฯ ทาได้ดีที่สุดคือ การบริ หารจัดการต้นทุน (cost management) ในปี
นี้ บริ ษทั ฯ อยากให้ผถู ้ ือหุน้ มีความมัน่ ใจ ถึงแม้บริ ษทั ฯ ต้องเผชิญกับตลาดที่ค่อนข้างมีการแข่งขันสูง ไม่วา่ จะเป็ นค่าระวางที่มี
การปรับตัวลดลงต่าสุดในรอบ 30 รวมถึง ำ ำนำ น
วล ล ำ น
แต่ในช่วงนี้ราคาน้ ามันก็เริ่ มมีการ
ปรับตัวขึ้นมาบ้างแล้ว และบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องที่มีความเข้มแข็งเหมือนเดิม
หลังจาก นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวรายงานภาพรวมของ
บริ ษทั ฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้กล่าวรายงาน
ผลการดาเนินงานและแนวโน้มธุรกิจ รวมถึงสรุ ปผลประกอบการสาหรับงวดสิ บสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน) (“TTA”) ได้เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจาก 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน
มาเป็ นรอบปี บัญชีต้ งั แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2557 ดังนั้น
งบการเงินของรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ถูกจัดทาขึ้นตามรอบระยะเวลาบัญชีใหม่น้ ีแทนรอบบัญชีเดิมคือ 1
ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ของผูใ้ ช้ในการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน TTA
ได้จดั ทางบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมที่ไม่ได้ตรวจสอบสาหรับงวดสิ บสองเดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เปรี ยบเทียบกับปี
2558
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 21,426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2557 ซึ่งอยูท่ ี่
จานวน 22,341 ล้านบาท
EBITDA ของงบการเงินรวมของ TTA จานวน 1,841.7 ลำน ำ ำ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว
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ปี 2558 TTA มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 11,335 ลำน ำ ทั้งนี้ หากไม่นบั รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่
ไม่ใช่เงินสด TTA จะมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานปกติจานวน 256 ลำน ำ เท่านั้น
โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจต่างๆ จะเห็นได้วา่ กลุ่มธุรกิจพลังงานมีสดั ส่วนรายได้หลักมาจากกลุ่มบริ ษทั
เมอร์เมดร้อยละ 54 กลุ่มธุรกิจขนส่งมีสดั ส่ วนรายได้ร้อยละ 27 ล ลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานมีสดั ส่วนรายได้ร้อยละ 19
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของบริ ษทั ฯ จานวนกว่า 11,000 ล้านบาทซึ่งส่งผลกระทบหลักให้ บริ ษทั ฯ มี
ผลขาดทุนจานวน 11,335 ลำน ำ ในรอบปี บัญชี 2558 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ประกอบด้วย
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของกลุ่มธุรกิจขนส่ง จานวน 4,731 ลานบาท
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของเมอร์เมด จานวน 3,404 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของ UMS จานวน 235 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของกลุ่มบริ ษทั โฮลดิ้งส์ จานวน 1,322 ล้านบาท
- การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดของ AOD ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วม จานวน 1,387 ล้านบาท
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดทั้ง 5 รายการดังกล่าว ส่งผลให้ TTA มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานปกติ
จานวน 256 ลำน ำ
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งอยูม่ ากถึงแม้จะมีผลขาดทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯ มี เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จานวน 13,423 ล้านบาท มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 26,988
ลำน ำ ทั้งนี้รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 5,372 ลำน ำ โดยมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ ที่ 11.86 ำ
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และนายจิเทนเดอร์ พอล
เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน
เนื่องจากวาระที่ 2 เป็ นวาระเพือ่ ทราบ แต่วาระที่ 3 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่องจากการรายงาน
ผลการดาเนินงานในวาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นข้อมูลประกอบ
และเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ด้วย
ประธานฯ จึงขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 และ 3
ไปในคราวเดียวกัน จากนั้น ประธานฯ จึงจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
ข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องงบการเงิน และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้นาเสนอข้อมูล
สาคัญที่อยูใ่ นงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้
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- งบแสดงฐานะทางการเงิน : บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 45,346 ลำน ำ มีหนี้สินรวม 18,358 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 26,988 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จานวน 21,616 ล้านบาท
และส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมอีกจานวน 5,372 ล้านบาท
- งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการบริ หารและการขายจานวน 21,426 ลำน ำ ผลขาดทุน
จาก วนที่เป็ น
หุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ไม่ได้รวมส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจานวน 11,335 ล้านบาท
ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อหุน้ จานวน 6.61 บาท
- งบกระแสเงินสด : บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 5,932.1
ล้านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในเรื่ องเกี่ยวกับการด้อยค่าและการตัดจาหน่าย เงินให้กรู้ ะยะสั้นและ
ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ในเรื่ องของการด้อยค่าและการตัดจาหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่า เป็ นค่าใช้จ่ายที่
บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องตั้งสารองขึ้นมาโดยเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
ทางคณะผูบ้ ริ หาร ได้มีการทบทวนถึงมูลค่าตามความเป็ นจริ งของสิ นทรัพย์ทุกสิ้นรอบปี
บัญชี เป็ นที่ทราบกันว่า ในปี นี้ เป็ นปี ที่ยากลาบากของสองธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ธุรกิจขนส่งที่ดาเนินงานภายใต้ โทรี เซน ชิปปิ้ ง และธุรกิจพลังงานที่ดาเนินงานภายใต้
เมอร์เมด การบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริ ษทั ฯ โดยหลักจึงมาจากสองธุรกิจนี้
ในส่วนของเงินให้กรู้ ะยะยาวที่มีมูลค่าสูงในรอบปี บัญชี 2558 นั้น มีอยูห่ ลายส่วนด้วยกัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ จึงได้มีการจัดประเภทเงินกูร้ ะยะยาวให้กลายเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้น ซึ่ง
เป็ นไปตามข้อตกลงกับธนาคาร
ในส่วนของการลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ ได้ให้เงินกูย้ มื แก่ บริ ษทั อะธีน โฮลดิ้งส์
จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ TTA
นอยูร่ ้อยละ 100 ประมาณ 6 ปี ก่อน เพื่อลงทุนใน
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน) หรื อ UMS

หลังจากที่ ไ ด้มี การซัก ถามและตอบข้อ ซัก ถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่า ที่ ป ระชุ มรั บ ทราบผลการด าเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ สาหรับสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้ อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

651,525,533
99.9706

191,500
0.0293

107,312
-

4,000
-

651,828,345
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 86 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 3,166,252 หุ้น
รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 1,360 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้น 651,828,345 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
การจ่ายเงินปั นผลประจารอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาท
ต่อหุน้ จากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ
วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล และกาหนดให้
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์
ผูถ้ ือหุน้

เงินปั นผล 0.05 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินค่อนข้างน้อย อยากทราบว่า บริ ษทั ฯ มีเงินสะสมอยู่ ณ
วันนี้ เท่าไหร่ และธุ รกิจอย่างอื่นที่ ไปลงทุนในด้านอาหารกาไรหรื อไม่ และธุรกิจปุ๋ ยเป็ น
อย่างไร

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ทางบริ ษทั ฯ พยายามเสนอเงินปั นผลให้เท่าที่จะทาได้ ผลประกอบการในปี นี้ ไม่ดีเท่าไหร่
เนื่องจากปั จจัยต่างๆ ที่ไม่เอื้ออานวย และทางคุณเฉลิมชัยก็ได้อธิบายไปแล้ว

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา การขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิเงินปั นผลเพียง 0.05 บาทต่อหุ ้น เนื่ องจากในปี ที่ผ่านมา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุน สาหรับการลงทุนในส่ วนธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มนั้น
อาวุโสและประธาน
เป็ นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็ นมูลค่าที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับการลงทุนในธุรกิจขนส่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
ในเดือนมกราคม 2558 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนใน ไซโน แกรนด์เนส เป็ นมูลค่าประมาณ 600
ล้านบาท ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ผลิตน้ าผลไม้ในประเทศจี น และเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การลงทุนในครั้งแรกนั้นลงทุนอยู่ที่เฉลี่ยหุ ้นละ 0.40 ดอลลาร์
สิ งคโปร์ และต้นทุนเฉลี่ยของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 0.38 ดอลลาร์สิงคโปร์ และราคาตลาดในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์อยูท่ ี่ 0.67-0.68 ดอลลาร์สิงคโปร์ ในช่วง 15 เดือนที่ผา่ นมา ราคาต้นทุน
ที่ บ ริ ษทั ฯ ได้ล งทุ น ไปอยู่ที่ 0.38 ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ แต่ ราคาเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู่ที่ 0.67-0.68
ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ซึ่งถือเป็ นการลงทุนที่ประสบความสาเร็ จ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

สาหรับคาถามเกี่ยวกับธุรกิจปุ๋ ย ซึ่งเป็ นธุรกิจที่บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ได้ไปลงทุน มีกาไร 233 ล้านบาท ปี ที่ผา่ นมา
ในเรื่ องการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษัท ฯ ได้ พิ จ ารณาอย่ า งดี ที่ สุ ด เพราะบริ ษัท ฯ มี ผ ล
ประกอบการขาดทุน และบริ ษทั ที่ อยู่ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกับบริ ษทั ฯ ก็ประสบผลขาดทุ น
เช่นเดียวกันก็ไม่ได้จ่ายเงินปั นผล

นายวิชา โชคพงษ์พนั ธุ์
ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุ น 256 ล้านบาท ก็ไม่มากนัก อยากจะทราบว่าบริ ษทั ฯ
กาไรสะสมอยูเ่ ท่าใด

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมอยู่ แต่ก็เก็บไว้ เหตุที่จ่ายเพียง 0.05 บาทต่อหุ ้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี
ผลประกอบการขาดทุนและบริ ษทั ฯ ก็มีแผนที่ทากาไรให้เติบโตมากกว่านี้ในอนาคต

ไม่มีขอ้ ซักถามใดแล้ว
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุน้
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวัน
ดังกล่าวคือวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และกาหนดให้วนั ที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นวันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและมี มติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงิ นสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้น
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

651,392,649
99.7785

1,445,945
0.2214

81,474
-

35,500
-

652,955,568
-

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 21 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 1,127,223 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 1,381 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 652,955,568 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2559 และ
กาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิให้
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชีดงั กล่าว โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

โดยให้ผสู ้ อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิน
รวม และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
เป็ นจานวน 3,700,000 (สามล้านเจ็ดแสน) บาท
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ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
รายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด
31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น
3,700,000 (สามล้านเจ็ดแสน) บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

652,742,679
99.9737

171,110
0.0262

87,974
-

37,100
-

653,038,863
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 9 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 83,295 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นมา
เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 1,390 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 653,038,863 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าวาระนี้ เป็ นวาระเกี่ ยวกับการเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
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จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
(2) นายอีฟ บาบิว
(3) นายสันติ บางอ้อ
(4) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง นายอีฟ บาบิว นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็ นกรรมการที่ครบ
กาหนดการดารงตาแหน่งกรรมการตามวาระ ทั้งนี้ นายอีฟ บาบิว ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สาหรับนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวารี กรรมการซึ่งได้ลาออก
จากการเป็ นกรรมการระหว่างปี โดยนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ มีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของนายกานิม ซาอัด เอ็ม อัลซาอัด อัล-คูวารี ซึ่งจะครบวาระการเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
1/2559 นี้
ดังนั้น จานวนกรรมการจะลดลงจาก 11 ท่านเหลือ 10 ท่าน รายละเอียดประวัติโดยสรุ ปของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นายสุรพงศ์ พวงคา ผูถ้ ือหุน้ เสนอว่า เมื่อมีตาแหน่งกรรมการว่างหนึ่งตาแหน่ง ขอเสนอชื่อ
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ให้ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว กรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ครบวาระและไม่
ประสงค์จะเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะทาให้จานวนกรรมการมี 11 คนเท่าเดิม
ประธานฯ แจ้งว่าโดยปกติ บริ ษทั ฯ จะเสนอชื่อบุคคลต่างๆ ที่ได้รับการคัดกรองและพิจารณาตรวจสอบประวัติ
คุณสมบัติ ความจาเป็ น ความเหมาะสม ประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถ แต่ในกรณี น้ ี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไม่ได้
เสนอบุคคลแทนนายอีฟ บาบิว และหากที่ประชุมไม่ได้มีมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก็จะพิจารณาและอนุมตั ิ
เลือกตั้งกรรมการสามท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการฯ จะลดลงจาก 11 คน เหลือ 10
คน อย่างไรก็ตาม ในการประชุมฯ ครั้งนี้มีผถู ้ ือหุน้ เสนอว่าควรจะแต่งตั้งบุคคลแทนนายอีฟ บาบิว และได้เสนอชื่อบุคคล
นั้นไว้ดว้ ย
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวา่ จะให้มีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีกรรมการคนที่ 11 เป็ นกรรมการ
แทนนายอีฟ บาบิว หรื อไม่ และขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระนี้
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นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงว่า ในการขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณา
แต่งตั้งให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอีฟ บาบิวหรื อไม่ โดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน ซึ่งถือเป็ นกรณีปกติตามมาตรา 107 แห่งกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และหากที่ประชุมมีมติให้พจิ ารณา
อนุมตั ิให้มีกรรมการคนที่ 11 ได้ ก็จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งว่าเห็นชอบให้เลือกตั้งนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ น
กรรมการแทนนายอีฟ บาบิว กรรมการที่ออกตามวาระและไม่ประสงค์จะกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งหรื อไม่ โดย
บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบ และนับคะแนนจากบัตรที่ผถู ้ ือหุน้ ส่งคืนมาให้เท่านั้น โดยไม่นบั บัตรลงคะแนนของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ส่งบัตรหรื อไม่อยูใ่ นห้องประชุมโดยจะถือเป็ น “ไม่ส่งบัตร” และจะไม่นบั เป็ นฐานของคะแนนเสี ยง และจะ
ไม่นบั บัตรลงคะแนนที่งดออกเสี ยงกับบัตรเสี ยรวมเป็ นฐานของคะแนนเสี ยงด้วย
ประธานฯ สรุ ปว่ามีสองขั้นตอน โดยเริ่ มจากการให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการพิจารณาว่าจะมีกรรมการคนที่ 11
หรื อไม่ เพื่อแทนนายอีฟ บาบิว โดยให้ใช้บตั รลงคะแนนของวาระที่ 10 หากผลคะแนนมีมติอนุมตั ิให้มีกรรมการคนที่ 11
แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จึงจะมาพิจารณาว่า จะเลือกตั้ง
นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ นกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว กรรมการที่
ครบวาระและไม่ประสงค์จะต่ออายุหรื อไม่
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
มีผถู ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและคาถาม ดังนี้
นางสาวรุ่ งศรี เจียรนัยขจร สอบถามว่าการที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอีฟ บาบิวนั้น นับเป็ นการเพิ่ม
ผูถ้ ือหุน้
วาระหรื อไม่ และตามกฎหมายหรื อตามกฎ ก.ล.ต. จะสามารถทาได้หรื อไม่
นางสาวมนัญญา
ฐิตินนั ทวรรณ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

ตามความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมาย ไม่ถือว่าเป็ นการเสนอวาระใหม่ เพราะว่าเป็ นเรื่ องของ
การเสนอชื่อมาแทนกรรมการที่พน้ วาระ ไม่ได้เป็ นการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ถ้าเป็ นการเสนอ
ขอเพิ่มกรรมการอีกหนึ่งท่าน โดยไม่มีตาแหน่งว่าง จึงจะเป็ นการเสนอวาระใหม่

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ ได้สรุ ปอีกครั้งตามความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายว่า เนื่ องจากทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้
ประธานกรรมการ
เสนอชื่อบุคคลให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว จึงมีผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคล
เข้ามาดารงตาแหน่ งแทน จึงได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ดาเนิ นการเสนอ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวแทนนายอีฟ บาบิว หรื อไม่ ทั้งนี้ จะต้องนารายชื่อของบุคคลที่ผถู ้ ือหุ ้น
ได้เสนอไว้ รวมทั้งบุคคลอื่นที่อาจได้รับการเสนอชื่อ ไปพิจารณาตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติ
และความพร้อมอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วน และบุคคล
ดังกล่าวยินยอมที่จะได้รับการเสนอชื่อ
นายสมคิด วงศ์ภากร
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามว่ามีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างที่ท่านประธานฯ แจ้งหรื อไม่ และเงื่อนไขนี้ตอ้ งได้รับ
การรับรองหรื อไม่ ซึ่ งการรับรองนี้ ต้องใช้สิทธิ ใดในการรับรอง ในกรณี ที่เสนอชื่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ งมา แต่บุคคลนั้นไม่เห็ นด้วย และไม่มีคะแนนเสี ยงรับรอง จะมีทางออกอย่างไร
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มิเช่นนั้น ผูถ้ ือหุน้ จะเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้ จึงอยากทราบว่าจะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเท่าไหร่
ในการรับรองบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการแทน
นางสาวมนัญญา
ฐิตินนั ทวรรณ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

ที่ปรึ กษากฎหมายชี้แจงว่า ในการลงคะแนนในครั้งนี้ เป็ นการให้ผถู ้ ือหุน้ ให้ความเห็นว่าจะให้
มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอีฟ บาบิ วหรื อไม่ ส่ วนมติที่ประชุมที่ จะอนุ มตั ิว่าบุ คคลที่ ถูก
เสนอชื่อมาเป็ นกรรมการแทนหรื อไม่ จะถูกพิจารณาในลาดับถัดไป

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และจะมีข้ นั ตอนว่าจะเลือก
ประธานกรรมการ
บุ คคลนั้นๆ หรื อไม่ อย่างไร รวมถึ งบุ คคลนั้นๆ จะต้องยอมรั บด้วย ซึ่ งจะไปพิจารณาใน
ประเด็นนั้น
ประธานฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาลงคะแนนเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง สาหรับ
กรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอบุ คคลอื่ นแทนนายอีฟ บาบิ ว ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้เสนอมา โดยจะ
พิจารณาตัวบุคคลถ้าหากว่าที่ ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเสนอบุคคลอื่นดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการได้
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ถ้าที่ ประชุ มเห็ นชอบให้มีก ารแต่ งตั้งกรรมการคนที่ 11 แทนนายอี ฟ บาบิ ว ทางบริ ษทั ฯ
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
จะแจ้งคุณสมบัติของกรรมการท่านดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบด้วยหรื อไม่
สมาคมส่ ง เสริ มผู ้ล งทุ น
ไทย
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานฯ แจ้งว่าจะมีการนาเสนอคุณสมบัติให้ทราบ และต้องใช้เวลาในการพิจารณาเรื่ องนี้
ประธานกรรมการ
ในระหว่างนี้ จะขอพิจารณาบุคคลที่ไม่มีประเด็นก่อน ดังนี้
1. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
2. นายสันติ บางอ้อ
3. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
บริ ษทั ฯ ได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งสามท่านไปแล้วพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฯ ซึ่ งได้
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอยู่ และเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ และมีส่วนร่ วมในการประชุม
หารื ออย่างสม่าเสมอกับทางบริ ษทั ฯ
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวทั้งสามท่าน ประธานฯ ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนน
ในวาระที่ 6 โดยได้ขอให้ที่ปรึ กษากฎหมายชี้ แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถาม ประธานขอให้ฯ ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อให้ความเห็นชอบสาหรับกรณี การแต่งตั้ง
บุคคลอื่นมาเป็ นกรรมการคนที่ 11 แทนนายอีฟ บาบิว โดยใช้บตั รลงคะแนนของวาระ 10 ซึ่งได้สารองไว้
มติ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิ ให้มีกรรมการคนที่ 11 แทนนายอีฟ บาบิ ว เพื่อให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีจานวน 11 ท่านเท่าเดิม ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

393,999,626
98.4666

6,135,673
1.5333

445,288
-

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
252,933,855
-

บัตรเสี ย

รวม

44,102
-

653,558,544
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 28 รายนับจานวนหุ้นได้รวม 519,681 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ้น
มาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 1,418 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้ น 653,558,544 หุ้น

เมื่อผูถ้ ือหุน้ มีมติและอนุมตั ิให้มีการแต่งตั้งกรรมการคนที่ 11 แทนนายอีฟ บาบิวแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กล่าวคือ นายกมลสุ ทธิ์
ทัพพะรังสี ซึ่ งเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งการยืนยันว่าคุณกมลสุ ทธิ์ ยินดีที่จะได้รับการ
เสนอชื่อหรื อไม่
ประธานฯ ได้ถามผูถ้ ือหุ ้นอีกครั้ งว่าจะเสนอชื่ อบุคคลอื่นมาแทนคุณอีฟ บาบิ ว นอกเหนื อจาก นายกมลสุ ทธิ์
ทัพพะรังสี หรื อไม่ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลอื่น
ประธานฯ ได้ถามความยินยอมของ นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี ว่ายินยอมที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ แทนนายอีฟ บาบิว หรื อไม่ ซึ่งนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ยินยอม
หลัง จากนั้น ประธานฯ ขอให้ผู ้ช่ ว ยด าเนิ น การประชุ ม อ่ า นประวัติ ก ารศึ ก ษา และประวัติ ก ารท างานของ
นาย กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
เนื่ องจาก นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ นผูช้ ่วยกรรมการผุจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายงานธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม
ของบริ ษทั ฯ อยู่แล้ว ดังนั้น ผูช้ ่วยดาเนิ นการประชุม จึ งอ่านประวัติการศึ กษา และประวัติการทางานของนาย กมลสุ ทธิ์
ทัพ พะรั ง สี ตามรายละเอี ย ดที่ แสดงในรายงานประจ าปี ฉบับ ภาษาไทย หน้า 301 ให้ผูถ้ ื อหุ ้น รั บ ทราบเพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
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นายประโพธ ชุ่มวัฒนะ
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นางแววมณี โสภณพินิจ

มิได้มีขอ้ ขัดข้องกับการแต่งตั้งคุณกมลสุทธิ์ข้ ึนเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ลาออก อย่างไร
ก็ตาม มีคาถามเกี่ยวกับขั้นตอนของการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว
บริ ษทั ฯ มี คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แต่จากการที่ มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อ
บุคคลเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยไม่ผา่ นกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะเป็ นการลัด ขั้น ตอน ซึ่ งจะไม่ มี
ข้อขัดข้องต่อกฎหมายใช่หรื อไม่

นางสาวมนัญญา
ฐิตินนั ทวรรณ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

กระบวนการสรรหาเป็ นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บริ ษทั ฯ กาหนดในการดาเนิ นการสรรหา
กรรมการ แต่ในกรณี น้ ี ถื อว่าเป็ นความเห็ นของผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุม จึ งได้นาเสนอขอให้
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาว่าควรจะมีการเพิ่มบุคคลดังกล่าวหรื อไม่

นางรุ่ งศรี เจียรนัยขจร
ผูถ้ ือหุน้

ในการที่บริ ษทั ฯ จะตั้งกรรมการมาแทนนายอีฟ บาบิว ผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้ทราบว่าจะมีการเสนอ
วาระนี้ ข้ ึ นมา บางท่ านที่ ไม่ได้มาประชุมก็จะไม่ได้รับทราบข้อมูล ทาให้ผูถ้ ื อหุ ้นบางท่ าน
ไม่ได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ ต้องการให้เสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในการประชุมฯ
ในครั้งนี้ ควรนาไปพิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นฯ ในครั้งถัดไป เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมใน
การดารงตาแหน่ง

นางสาวมนัญญา
ฐิตินนั ทวรรณ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

สามารถกระทาตามที่ผถู ้ ือหุ ้น (นางรุ่ งศรี ) เสนอมาได้เช่นกัน แต่เนื่ องจากมีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อ
ในที่ประชุมฯ ณ ขณะนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุ มตั ิหรื อไม่อนุมตั ิที่จะให้มี
กรรมการแทนนายอีฟ บาบิว ซึ่งถ้าหากที่ประชุมฯ ไม่เห็นชอบให้มีการตั้งกรรมการแทนนาย
อีฟ บาบิว ทางบริ ษทั ฯ ก็จะขอรับเรื่ องเพื่อไปพิจารณาในภายหลังอันจะเป็ นไปตามขั้นตอนที่
ท่านผูถ้ ือหุ ้น (นางรุ่ งศรี ) แจ้ง แต่ในการประชุมครั้งนี้ ที่ ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
แต่งตั้งกรรมการแทนนายอีฟ บาบิว

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ที่ประชุมฯ มีมติเห็ นชอบให้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนนายอีฟ บาบิ วแล้ว ซึ่ งมิได้เป็ นการ
ประธานกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จานวนกรรมการจะคงเดิมที่จานวน 11 คน โดยทางบริ ษทั ฯ ได้เสนอชื่อ
บุคคลสามท่ าน และที่ ประชุมฯ ในที่ น้ ี ได้เสนอบุ คคลอีกหนึ่ งท่ านให้เข้ามาดารงตาแหน่ ง
ทดแทนกรรมการที่ ว่างอยู่ เพื่อ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี จานวนเท่ าเดิ ม จึ งได้ขอมติ ที่
ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในเรื่ องดังกล่าวนี้
ในลาดับถัดมา ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้ทราบประวัติแล้ว และนายกมลสุ ทธิ์
ทัพพะรั งสี มี ค วามยินดี ที่ จะได้รับ การนาเสนอชื่ อเข้าดารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการ หากที่
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ประชุมฯ เห็นชอบและอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามเกี่ยวกับประวัติของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
นายชาญศักดิ์ เจริ ญพจน์
ผูถ้ ือหุน้

โดยปกติแล้วบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ก่อนหรื อไม่ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วหรื อไม่วา่ บุคคลดังกล่าวนี้ เหมาะสม
ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อไม่ แล้วจึงเสนอชื่อมาให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณา
นอกจากนี้ โดยปกติแล้ว บริ ษทั ฯ จะสอบถามผูถ้ ือหุ ้นก่อน ว่าจะเสนอชื่อบุคคลใดเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการ หากมีผใู ้ ดเสนอ บริ ษทั ฯ จะรับไปพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
หากปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ตรง จะไม่นาเสนอต่อผูถ้ ือหุน้ แต่หากคุณสมบัติตรงจึงจะนาเสนอ
ผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นจะได้สามารถทราบว่าบุ ค คลนั้นมี คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาว่าจะลงคะแนนหรื อไม่ลงคะแนน

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ตามปกติ บริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้มีการเสนอชื่อทั้งจากภายในและภายนอก และมีคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
สรรหาพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสม ทักษะ ความรู ้ความสามารถ และจะ
นามาเสนอผูถ้ ือหุน้ ซึ่งที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตามที่ท่านผูถ้ ือหุน้ ได้กล่าวมา
แต่ในกรณี น้ ี จะแตกต่างไปจากที่ ท่านผูถ้ ื อหุ ้นได้ให้ความเห็ น กล่าวคือ นายอีฟ บาบิ ว ไม่
ประสงค์ที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่อ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไม่ได้เสนอชื่อบุคคล
ใดมาดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ แต่ในที่ประชุมฯ ณ ที่น้ ี มีผถู ้ ือหุ ้นได้เสนอนาย กมลสุ ทธิ์
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความสามารถและเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อยูแ่ ล้ว เข้ามาดารงตาแหน่ ง
กรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งอยู่ อย่างไรก็ตาม การที่จะได้รับความเห็นชอบหรื อไม่ จะอยู่ที่
การลงคะแนนในลาดับถัดไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ผ่านขั้นตอนการลงคะแนนในขั้นตอนแรกแล้ว กล่าวคือ ที่ ประชุมฯ มีมติ
เห็ น ชอบให้ มี ก ารเสนอบุ ค คลอื่ น มาด ารงต าแหน่ ง แทนนายอี ฟ บาบิ ว อัน จะท าให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีจานวน 11 คนเท่าเดิ ม อีกทั้งการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าวนี้ อยูใ่ น
วาระที่ 6 มิได้เป็ นการเพิ่มวาระแต่อย่างใด รวมทั้งนายกมลสุ ทธิ์ มีประวัติตามที่ได้แสดงไว้
นอกจากนี้ นายกมลสุ ทธิ์ ยังได้ยืนยันว่าถ้าตนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ จะมีความ
ยินยอม
ประธานฯ ได้สอบถามนายกมลสุ ท ธิ์ ในอี ก ประเด็ น โดยขอให้นายกมลสุ ทธิ์ ยืน ยัน กับ ที่
ประชุมว่ามี คุณสมบัติครบถ้วน ตามพ.ร.บ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจะเป็ น
กรรมการบริ ษทั มหาชน
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นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ขอยืนยันว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ
ผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้จัด การ
ใหญ่อาวุโสสายงานธุ รกิ จ
อาหารและเครื่ องดื่ม
นายอภิชาต ชิตามิตร
ผุถ้ ือหุน้

ทุกท่านทราบล่วงหน้าว่าจะไม่มีการเติมคณะกรรมการฯ ให้เต็มจานวน 11 คน กล่าวคือ จะมี
การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดารงตาแหน่งแค่เพียงสามคน เหลือ 10 คน ดูเหมือนว่าคณะ
กรรมการฯ มีจานวน 10 คนก็เพียงพอแล้ว แต่เนื่ องจากมีผูถ้ ือหุ ้นมาเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเป็ น
กรรมการ ซึ่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ด้วย ซึ่ งที่ปรึ กษาทางกฎหมายอาจจะไม่ทราบมาก่อน
ทาให้วิธีปฏิบตั ิเกิดความสับสน จึงมีขอ้ ท้วงติงว่าน่ าจะมีการเสนอชื่อและประวัติให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทราบล่วงหน้า โดยจัดทาเป็ นเอกสารเพิ่มเติมให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้าได้

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และรับข้อคิดเห็นนี้ไปพิจารณา
ประธานกรรมการ
นายประโพธ ชุ่มวัฒนะ
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นางแววมณี โสภณพินิจ

ตามที่ท่านผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ท้วงติง ทางบริ ษทั ฯ น่าจะมีคาตอบอยูแ่ ล้วว่าในกรณี น้ ี เป็ นกรณี ที่เพิ่ง
เกิด อาจจะจัดการและเตรี ยมตัวไม่ทนั และในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอนายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี
นั้น และทุ ก อย่ า งลงตัว น่ า จะเป็ นเรื่ อ งพอดี กัน และในส่ ว นที่ ต นเองเคยเสนอให้ ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหานั้น เป็ นการยกประเด็นขึ้นมาเพื่อให้ที่ปรึ กษาหรื อทางบริ ษทั ฯ จะนา
ข้อความไปจดทะเบี ยนให้มีค วามถู กต้อ งชัดเจน ซึ่ งเข้าใจว่านายกมลสุ ท ธิ์ ทัพ พะรั ง สี มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแ่ ล้ว เพื่อให้ไม่มีขอ้ ขัดข้องตามที่มีผถู ้ ือหุน้ บางท่านตั้งข้อสังเกตว่าไม่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน หรื อให้เสนอเป็ นวาระในอนาคตในการ
ประชุมฯ ครั้งต่อไป น่าจะเป็ นเรื่ องที่ลาบากและสิ้นเปลือง
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเห็ นว่าควรจะดาเนิ นการในขณะนี้ ขอให้มนั่ ใจว่าได้ดาเนิ นการอย่าง
ครบถ้วน ไม่มีขอ้ ขัดข้อง หรื อข้อตาหนิ บริ ษทั ฯ จึงขอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ที่อยูบ่ นเวที
ยืนยันว่านายกมลสุทธิ์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการคนที่ 11

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้น และขอให้ นายเฉลิ มชัย มหากิ จศิ ริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธาน
ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริ หาร แสดงความเห็นต่อที่ประชุมฯ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผู ้จั ด การใหญ่
และประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริ หาร

ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ สาหรับความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และกล่าวว่าด้วยเหตุที่นายกมลสุทธิ์
ทัพพะรังสี ทางานอยู่ในสายงานธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มอยู่แล้ว ผูถ้ ือหุ ้นจึ งได้เล็งเห็ นว่า
ในช่ วงที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้มีการลงทุนในธุ รกิ จที่ หลากหลาย อาทิ เรื อ และน้ ามัน แต่ใน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการลงทุนที่มีผลกาไรดีมาจากส่ วนการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในส่ วนของ
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อาหารและเครื่ องดื่ม
ตามที่ได้รายงานไว้ในช่วงต้นแล้วนั้น เงินที่ใช้ในการลงทุนในเรื อหนึ่งลา สามารถนามาลงทุน
ในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ที่เป็ นผูผ้ ลิตน้ าผลไม้ในประเทศจีน โดยถือครองได้ถึงร้อยละ
10 ของบริ ษทั ซึ่งในขณะที่บริ ษทั ฯ ไปลงทุนนั้น มีราคาเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ รวม
เงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท เทียบเท่ากับเรื อหนึ่งลาเท่านั้น
จากเงินลงทุนในวันนั้น ในปั จจุบนั ราคาตลาดเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.65 ดอลลาร์ สิงคโปร์ ต่อหุ ้น คิดเป็ น
ส่วนต่างราคาประมาณร้อยละ 70 ซึ่งท่านผูถ้ ือหุน้ คงจะเล็งเห็นถึงความสาคัญ โดยขอเสนอให้
ผูบ้ ริ หารจากสายงานนี้เข้ามาช่วย ซึ่งอาจจะช่วยหาการลงทุนในลักษณะนี้ได้เพิ่มขึ้น
กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมีคาถามว่าเหตุใดบริ ษทั ฯ จึ งมีเงิ นสดจานวนมาก แต่หากพิจารณาเที ยบกับ
จานวนเงิ น ลงทุ น ที่ บริ ษ ัท ฯ ต้อ งใช้ ทั้งธุ ร กิ จ เดิ น เรื อ เรื อ ขุด เจาะน้ ามัน ซึ่ งต้อ งเผชิ ญ กับ
สถานการณ์ต่างๆ อาทิ ค่าระวางเรื อที่ต่าสุ ดในรอบ 30 ปี ค่าน้ ามันที่ต่าสุ ดในรอบ 10 ปี หรื อ
สถานการณ์อื่นๆ ที่หลายบริ ษทั ต้องมีการเพิ่มทุนในปี นี้ หรื อปิ ดตัวลง แต่บริ ษทั ฯ ก็ยงั มีความ
แข็งแรงอยู่ เพียงแต่ไม่สามารถจะทากาไรได้ในกลุ่มธุ รกิ จนี้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการ
ลงทุนอื่นด้วย อย่างการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลตอบแทนที่
มีเสถียรภาพมากขึ้น
ขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นสายงานอาหารและ
เครื่ องดื่ ม มาเสริ มความแข็งแกร่ งให้กับที มงานของบริ ษทั ฯ เพื่อที่ จะหาการลงทุนได้ดีข้ ึ น
รวมถึงขอบคุณสาหรับความคิดเห็นจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ขอให้นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการบริ ษทั ฯ แสดงความเห็นต่อที่ประชุมฯ
ประธานกรรมการ
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในธุ รกิจทางด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม ซึ่ ง
ในเวลานี้ กรรมการบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่มีความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จหลักมากกว่า ดังนั้น จึ งมี
ความเห็ น ว่า ธุ ร กิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ มาก ดัง นั้น ธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคเป็ นหลักจึงเป็ นแนวทางที่ทางบริ ษทั ฯ กาลังดาเนิ นอยู่ จึงมีความเห็นว่า
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี เป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นสนับสนุนการดารงตาแหน่งของนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี แล้ว
ประธานกรรมการ
ในส่วนของขั้นตอนตามที่ท่านผูถ้ ือหุน้ แนะนา บริ ษทั ฯ จะนาไปดาเนิ นการในคราวต่อไป แต่
ในครั้งนี้ การปฏิบตั ิอาจจะแตกต่างออกไป
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อท่านอื่นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้นางสาวมนัญญา ฐิ ตินันทวรรณ ที่ ปรึ กษากฎหมาย ชี้ แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้ง
กรรมการในวาระนี้
นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุ คคล โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผูถ้ ือหุ ้น
ทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ให้ชดั เจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยงสาหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาลงคะแนนเรี ยบร้อยทุกรายแล้ว ขอให้ทุกท่านส่ งบัตร
ลงคะแนนของท่านทั้งใบโดยไม่ตอ้ งฉี กบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะนับคะแนนจากบัตรที่
ผูถ้ ือหุ ้นส่ งคืนมาให้เท่านั้น โดยไม่นับบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่ส่งบัตรหรื อไม่อยู่ในห้องประชุมโดยจะถื อเป็ น
“ไม่ส่งบัตร” และจะไม่นับเป็ นฐานของคะแนนเสี ยง และจะไม่นับบัตรลงคะแนนที่งดออกเสี ยงกับบัตรเสี ยรวมเป็ นฐาน
ของคะแนนเสี ยงด้วย
มติ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้
6.1
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

622,642,463
99.8045

1,219,166
0.1954

442,405
-

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
32,985,434
-

บัตรเสี ย

รวม

1,341,863
-

658,631,331
-

6.2
นายสันติ บางอ้อ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

623,003,863
99.8583

883,966
0.1416

416,205
-

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
32,985,434
-

บัตรเสี ย

รวม

1,341,863
-

658,631,331
-

6.3
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

623,101,763
99.8539

911,366
0.1460

416,205
-

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
32,987,534
-

บัตรเสี ย

รวม

1,214,463
-

658,631,331
-

6.4
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ (ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ได้เสนอในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ) แทน
นายอีฟ บาบิว กรรมการของบริ ษทั ฯ ที่ครบวาระและไม่ประสงค์จะเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

403,499,300
98.7712

5,019,495
1.2287

617,684
-

ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
247,722,187
-

บัตรเสี ย

รวม

1,772,665
-

658,631,331
-

หมายเหตุ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และ
กลับเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็ จสิ้น
ในวาระนี้ มีผูถ้ ื อหุ้นเข้าร่ วมประชุ มโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติ มอี กจานวน 24 รายนับจานวนหุ้นได้รวม 5,072,787 หุ้น รวมเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวน 1,442 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 658,631,331 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุม แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ผูด้ าเนินการประชุม รายงานว่า จากการที่บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนในรอบปี บัญชี 2558 คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ จึงกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะลดลง
จากปี 2558 ประมาณร้อยละ 30 และไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปี บัญชี 2558 สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2558 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
หลังจากผูด้ าเนินการประชุมอ่านรายงานจบแล้ว ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
ทุกท่านมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 ไว้ไม่เกิน 10
ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2559 ให้แก่กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยงเป็ นดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
วาระที่ 8

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

657,999,143
99.9040

283,080
0.0429

249,652
0.0379

99,456
0.0151

658,631,331
100.00

พิจารณาและอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 2,276,847,250 บาท เป็ น 2,110,160,255
บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายจานวนรวม 166,686,995 หุ้น และพิจารณาและ
อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
เป็ นผูช้ ้ ีแจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนี้เป็ นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมตั ิการลด
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวนรวม 166,686,995 หุน้ แบ่งเป็ น
(1) หุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W3 ที่หมดอายุลง
แล้วจานวน 166,679,780 หุน้ และ
(2) หุน้ สามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W5 ที่จาหน่ายไม่ได้
จานวน 7,215 หุน้
หลังลดทุนจดทะเบียนแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จะเป็ น 2,110,160,255 บาท แบ่งออกเป็ น 2,110,160,255
หุน้ และทุนชาระแล้ว 1,822,454,100 บาทแบ่งออกเป็ น 1,822,454,100 หุน้ โดยมีหุน้ ที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายจานวน
287,706,155 หุน้ เพื่อสารองไว้รองรับการใช้สิทธิ์ซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ TTA-W4 จานวน
114,223,273 หุน้ และสารองไว้รองรับการใช้สิทธิ์ซ้ือหุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ TTA-W5 จานวน
173,482,882 หุน้
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และ
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ ดังนี้
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ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุน้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

2,110,160,255 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิ บล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย
ห้าสิ บห้าบาท)
2,110,160,255 หุน้ (สองพันหนึ่งร้อยสิ บล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย
ห้าสิ บห้าหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
2,110,160,255 หุน้ (สองพันหนึ่งร้อยสิ บล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองร้อย
ห้าสิ บห้าหุน้ )
- หุน้
(-)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นายอภิชาต ชิตามิตร
ผูถ้ ือหุน้

ช่วยอธิบายผลดีของการลดทุนจดทะเบียน

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา บริ ษทั ฯ ลดทุนจดทะเบียนเมื่ อมีหุ้นสามัญ ซึ่ งสารองไว้สาหรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ผูช้ ่ วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หมดอายุลง หรื อจาหน่ ายไม่ได้ และ
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ ขอให้ที่ปรึ กาษกฎหมายเป็ นผูช้ ้ ีแจงเพิ่มเติม
การเงิน
นางสาวมนัญญา
ฐิตินนั ทวรรณ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั ฯ มีการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ TTA-W3 และมีหุ้นรองรับเพื่อ
การใช้สิทธิ์ ฯ ดังกล่าว แต่เมื่อ TTA-W3 หมดอายุลง จึ งขอลดทุนจดทะเบียนและหุ ้นที่
สารองไว้และไม่ได้ใช้ และจะต้องมีการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ดังนั้นจึ งต้อง
นาเข้าที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลดทุน เพื่อให้จานวนทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้วเป็ นตัวเลขที่ถูกต้อง

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ครับ วาระนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสี ยงอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 2,276,847,250 บาท
เป็ น 2,110,160,255 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายจานวนรวม 166,686,995 หุน้ และพิจารณา
และอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
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จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

657,051,643
99.7601

1,288,680
0.1956

191,552
0.0290

99,456
0.0151

658,631,331
100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามเรื่ องเงินที่บริ ษทั ฯ มีอยูจ่ านวน 13,000 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จะนาไปลงทุน
อย่างไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาการลงทุนหลายอย่าง โดยหลักๆ แล้วจะเป็ นทางด้านธุรกิจขนส่งสิ นค้า
ทางเรื อ พลังงาน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็ นธุรกิจที่มีวฏั จักร (cyclical business) ขึ้นกับ ดัชนี
ตลาด (market index) ถ้าราคาตลาดดีข้ ึน บริ ษทั ฯ ก็สามารถทากาไรได้ พอตลาดโดยรวม
มีการปรับตัวลดลง ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ ก็จะเป็ นไปตามตลาด เพราะ กาไรขั้นต้นของ
บริ ษทั ฯ ก็อา้ งอิงตามราคาตลาดเป็ นส่วนใหญ่ และอีกการลงทุนคือบริ ษทั พีเอ็ม
โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จาหน่ายปุ๋ ยในประเทศเวียดนาม
เป็ นปุ๋ ยที่ถือเป็ นอันดับ มี branding ที่แข็งแรงในประเทศเวียดนาม และได้มีการขยาย
ธุรกิจไปในตลาดอื่นๆ ด้วย เช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในปี นี้
บริ ษทั ฯ พยามยามลงทุนในธุรกิจที่เป็ น consumer product มากขึ้น เพื่อให้เกิดการสมดุล
ในสัดส่วนของรายได้ของบริ ษทั ฯ โดยรวม เพราะรายได้หลักๆ ที่มาจากการลงทุน
โดยรวมคือธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจานวนมากเป็ นส่วนใหญ่ รายรับก็ข้ ึนกับดัชนีตามราคา
ตลาดโลก
ขณะนี้ที่บริ ษทั ฯ เตรี ยมการลงทุนเพิ่มอยูค่ ือ บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัสตรี
กรุ๊ ป จากัด (“ไซโน แกรนด์เนส”) ซึ่งผลิตน้ าผลไม้จาหน่ายในประเทศจีน ซึ่งบริ ษทั ฯ
เห็นโอกาสว่าสามารถลงทุนเพิ่มได้
บริ ษทั ฯ มองการเติบโตแบบ Merger and Acquisition ในบริ ษทั ต่างๆ ที่เราสามารถเข้า
ไปเพิ่มทุนได้ แทนที่บริ ษทั ฯ จะลงใน green field อย่างเดียว คือเริ่ มต้นจากศูนย์ บริ ษทั ฯ
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เริ่ มมองหาพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วย
เห็นได้วา่ บริ ษทั ฯ มีความพร้อมในการลงทุน ในขณะที่เศรษฐกิจมีการปรับตัวลดลง แต่
บริ ษทั ฯ เห็นว่าเป็ นโอกาสในการลงทุน
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุน้

อยากให้อธิบายให้ชดั เจนว่าเงินจานวน 13,000 ล้านบาทจะไปลงทุนในธุรกิจอะไร
จานวนเท่าใด อย่างเช่นในธุรกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ไม่ทราบว่าจะเจาะลึกในธุรกิจใด
อย่างไรหรื อไม่ เพื่อให้ทราบทิศทางการลงทุน เนื่องจากหุน้ ของ TTA ขณะนี้ต่ามาก
หลังจากในปี ที่ผา่ นมาเพิ่มทุนในราคาหุน้ ละ 14 บาท แล้วก็ยงั ขาดทุนอยู่

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ถ้าจะให้ช้ ีแจงรายละเอียดในทุกบริ ษทั ฯ คงจะแจ้งได้ไม่ละเอียด เช่น กลุ่มชิปปิ้ งใน
อนาคตอาจจะมีการเพิ่มทุน และจะมีการเพิ่มจานวนเรื อขึ้นมา เพราะราคาเรื อปรับตัว
ลดลงก็เป็ นโอกาสที่บริ ษทั ฯ จะซื้อเรื อเพิ่มขึ้น แต่ยงั ตอบไม่ได้วา่ จะซื้อเมื่อใดและ
จานวนเรื อเท่าใด ต้องขึ้นอยูก่ บั โอกาสทางตลาดด้วย บริ ษทั ฯ คงจะเจาะจงไม่ได้วา่ จะใช้
เงินเท่าใด ลงทุนเท่าใด เพราะบริ ษทั ฯ รอโอกาสทางการตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สมัยนี้เศรษฐกิจไม่เหมือนเมื่อ 5-10 ปี ที่แล้วที่ขอ้ มูลทางด้านการสื่ อสารมี
น้อย การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนมีนอ้ ย ไม่เหมือนสมัยนี้ทุกอย่างข้อมูลข่าวสาร
ออนไลน์ได้หมด ดังนั้นเศรษฐกิจสมัยนี้ตอ้ งตัดสิ นใจเร็ ว ไม่ใช่วา่ เศรษฐกิจจะคงอยูไ่ ด้
5-10 ปี เหมือนสมัยก่อน แต่ปัจจุบนั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ 2-3 ปี ดังนั้นจึงไม่
สามารถตอบได้วา่ จะลงทุนในธุรกิจใดอย่างใด เพราะอีก 2-3 เดือนอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนไปในธุรกิจอื่นบ้าง
เพื่อกระจายความเสี่ ยง อย่างเช่น แทนที่จะซื้อเรื อ 1 ลา ก็นาเงินมาซื้อหุน้ ในไซโน
แกรนด์เนส ร้อยละ 10 และตอนนี้ บริ ษทั ย่อยของไซโน แกรนด์เนส ก็เตรี ยมจะ IPO ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงด้วย นี่ก็เป็ นโอกาสที่บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มการลงทุนได้
ดังนั้นเงิน 13,000 ล้านบาทที่ผถู ้ ือหุน้ สอบถามมา ทางบริ ษทั ฯ ก็ได้แต่กาหนดกรอบ
กว้างๆ ไว้วา่ จะลงทุนไปในทิศทางใด

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สอบถาม อย่างใดก็ตามทางบริ ษทั ฯ ก็จะดูแลการลงทุนอย่างรอบคอบ
และกระจายเงินในส่วนนี้ไป เพื่อการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ฯ ในธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งก็จะไม่ลงทุนแตกต่างไปจากที่คุณเฉลิมชัยได้อธิบายไปแล้ว และถ้ามีความ
คืบหน้าอย่างใดก็จะได้มีการสื่ อสารให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์

นายประสงค์ มานะยิง่
ผูถ้ ือหุน้

ประเด็นแรกอยากจะขอให้ทางบริ ษทั ฯ เปิ ดห้องประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ เข้ามานัง่ ในห้อง
เร็ วขึ้น เนื่องจากด้านนอกห้องมีที่นงั่ ไม่เพียงพอ
ประเด็นที่สอง ราคาหุน้ ที่ตกต่าไม่ทราบว่ามีกลไกอะไรที่ทาให้หุน้ ราคาตกอยู่ และเมื่อ
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ตอนเปิ ดประชุมมีการแจ้งเปอร์เซ็นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมร้อยละ 35 ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุม
แล้ว ตามกฎหมายมหาชน ซึ่งกาหนดองค์ประชุมเป็ น 1 ใน 3 ของทุนชาระแล้ว ขอ
สอบถามว่าบริ ษทั ฯ สามารถปรับองค์ประชุมให้เป็ นเกินครึ่ งหนึ่งของทุนชาระแล้วได้
หรื อไม่
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

เรื่ องการเปิ ดห้องประชุมให้เร็ วขึ้น รับทราบและจะให้ฝ่ายจัดการรับไปจัดการให้เร็ วขึ้น
ในคราวต่อไป
เรื่ องราคาหุน้ ที่ตกต่า เป็ นการสะท้อนถึงผลประกอบการ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะได้พยายาม
ปรับปรุ งผลประกอบ เพื่อให้ราคาหุน้ กลับมาปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยงั ต้องดูปัจจัยเอื้อ
ต่างๆ ของประเทศเรา ของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศเรา เป็ นองค์ประกอบด้วย ซึ่ง
ทางฝ่ ายคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ก็พยายามจะทาให้ดีที่สุดเพื่อราคาหุน้ ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นเป้ าหมายของบริ ษทั ฯ อยูแ่ ล้วที่จะให้ผลประกอบการดี ราคาหุน้ ที่ดี และ
การให้ผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่ดี
เรื่ องจานวนมาผูม้ าประชุมที่จะต้องครบ 1 ใน 3 ของทุนชาระแล้ว เมื่อได้ดูตวั เลข
ย้อนหลังบริ ษทั ฯ ไปหลายๆปี ก็พบว่า มีองค์ประชุมประมาณนี้ การที่ผถู ้ ือหุน้ มาประชุม
ร้อยละ 40 ถือว่าผูถ้ ือหุน้ มากันมาก ถ้าจะให้ผถู ้ ือหุน้ มาประชุมร้อยละ 50 คงจะเป็ น
ประวัติศาสตร์ของบริ ษทั ฯ เลย ขอรับข้อคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ และจะพยายามให้ผถู ้ ือหุน้
มาประชุมกันมากๆ จะได้ให้ผถู ้ ือหุน้ มาแสดงความคิดเห็น

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ในเรื่ องราคาหุน้ ที่ตกต่า ส่วนหนึ่งก็ข้ ึนกับดัชนีตลาดของอุตสาหกรรมที่เราลงทุน ด้วย
เห็นได้จากธุรกิจที่บริ ษทั ฯ ลงทุนในชิปปิ้ งและพลังงาน ดัชนีตลาดของอุตสาหกรรมทั้ง
สองธุรกิจนี้ ตกต่าที่สุดในรอบ 30 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ แม้วา่ บริ ษทั ฯ จะจัดการ
บริ หารดีอย่างไร แต่ก็ไม่สามารถไปจัดการกับดัชนีตลาดโลกได้ ซึ่งราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ก็อา้ งอิงกับดัชนีตลาดเหล่านี้ดว้ ย เมื่อใดที่ดชั นีตลาดของอุตสาหกรรมเหล่านี้ดีดกลับมา
บริ ษทั ฯ ที่เข้มแข็งก็จะกลับมาฟื้ นตัวได้เร็ ว สรุ ปแล้วดัชนีตลาดโลกเป็ นสิ่ งที่อยู่
นอกเหนือการควบคุม สิ่ งที่บริ ษทั ฯ ทาได้คือการลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันกับบริ ษทั อื่นที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ซึ่งขณะนี้ทางบริ ษทั ฯ ก็มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ อยูใ่ นแนวหน้าที่
จะสามารถแข่งขันกับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถเอาไป
เปรี ยบกับบริ ษทั อื่นที่อยูค่ นละอุตสาหกรรมได้

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

จากการประชุมในปี ที่ผา่ นมา มีการกล่าวถึงพลังงานทดแทนที่กาลังอยูใ่ นขั้นตอนการ
เจรจากับผูท้ ี่มีใบอนุญาตในการดาเนินการ ไม่ทราบว่าในปี นี้ทางบริ ษทั ได้มาหรื อไม่
เรื่ องการเข้าร่ วมอบรมกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (“IOD”) ซึ่งทาง
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IOD มีโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ อยู่ ไม่ทราบว่าทางบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์
ที่จะเข้าร่ วมแล้วหรื อไม่
กรณี ที่คุณเฉลิมชัยได้กล่าวถึงการไปลงทุนในธุรกิจน้ าผลไม้ในต่างประเทศจีน ราคาหุน้
เฉลี่ยที่ 0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ กลายเป็ น 0.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ตอ่ หุน้ และบริ ษทั ย่อย
กาลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่ทราบว่าในช่วงที่ราคาปรับตัวจาก
0.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึ้นเป็ น 0.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ นั้น บริ ษทั ฯ ได้เงินปั นผล
มาบ้างหรื อไม่ จากเงินที่บริ ษทั ฯ ลงทุนไปแล้ว 600 ล้านบาท
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

เรื่ องพลังงานทดแทนเป็ นธุรกิจที่ประเทศไทยมีการสนับสนุน
และส่งเสริ มกันมาก
เนื่องจากเป็ นพลังงานที่มีอยูใ่ นประเทศเอง เช่น พืช พลังงานแสงอาทิตย์ หรื ออื่นๆ เป็ น
ธุรกิจที่มีการประกอบกันมาก และหลายๆ บริ ษทั ก็อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ าย
จัดการของบริ ษทั ฯ ก็มีความพยายามเข้าไปลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ดว้ ยในอนาคต
โครงการ Anti Corruption การประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วม ขอให้นายสันติ
บางอ้อ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล และธุรกิจน้ าผลไม้ที่ไป
ลงทุนในต่างประเทศจะให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล

นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ

ในเรื่ องการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ทางบริ ษทั ฯ ก็มีเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการเข้าร่ วมกับ
ภาคีการต่อต้านคอร์รัปชัน่ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไป
แล้ว และมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ มาตั้งแต่ปี 2553 และบริ ษทั ฯ ก็ได้ประกาศให้
พนักงานทุกคนได้ทราบว่าบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการส่งเสริ มไม่ให้มีการคอร์รัปชัน่
ขึ้นในองค์กรของบริ ษทั ฯ การดาเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน่ สิ่ งที่ได้จดั ทาไป
แล้วคือ การปรับปรุ งดูแลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งเรื่ องที่เน้นหนัก
คือกรอบการอนุมตั ิรายการต่างๆ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความโปร่ งใส มี
ความเป็ นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริ ษทั ฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้มีการดูแล กาหนดมาตรการของความเสี่ ยงอันเกิดจากการคอร์รัปชัน่
ในปี นี้ บริ ษทั ฯ จะเสนอแนวทางที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และดาเนินการเพื่อเข้าสู่ข้ นั ตอนการรองรับจาก
สถาบันไทยพัฒน์ฯ ขอเรี ยนให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่า บริ ษทั ฯ ตระหนัก ผลักดัน และจะทาให้
เข้มแข็งขึ้นในอนาคต

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่

ในธุรกิจน้ าผลไม้ที่ไปลงทุนในไซโน แกรนด์เนส ที่จะมีการทา IPO ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งฮ่องกงนั้น ทางไซโน แกรนด์เนส มีบริ ษทั ย่อยที่ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100 ซึ่งจะให้
บริ ษทั ย่อยนั้นเป็ นบริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกง และถ้าบริ ษทั
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การเงิน

ย่อยนั้นมีผลประกอบการดีก็ได้เงินเข้ามาสู่ไซโน แกรนด์เนส เต็มร้อยละ 100
ในส่วนทางการเงินของไซโน แกรนด์เนส มีความแข็งแกร่ ง เพราะว่ามีการประเมินผล
ทางราคามูลค่าทรัพย์สินของไซโน แกรนด์เนส ในฮ่องกงแล้ว มีทิศทางที่ดี

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

ในปี ที่ผา่ นมาเรื่ องพลังงานทดแทน บริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณาในธุรกิจหลากหลาย เช่น
น้ าประปา โซลาร์ และพลังงานชีวภาพ ซึ่งมีหลายโครงการที่บริ ษทั ฯ มองหาโอกาสที่
ไปลงทุนเพื่อทากาไรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาด้วยความระมัดระวังและ
รอบคอบในการลงทุน

นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามเรื่ องการลงทุนในบริ ษทั ณุศาสิ ริ จากัด (มหาชน) (“NUSA”) ในนามของ
บริ ษทั ฯ ที่ได้ลงทุนไปในราคา 1.10 บาทต่อหุน้ ไม่ทราบว่าขณะนี้ขายไปแล้วหรื อยัง
และได้กาไรหรื อไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

การลงทุนใน NUSA นั้น บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนไปภายใต้การจัดการของคณะกรรมการการ
ลงทุน ซึ่งบริ ษทั ฯ ลงทุนไปที่ราคา 1.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 220 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
ได้ขายหุน้ ของ NUSA ไปแล้ว 59 ล้านหุน้ คงเหลือหุน้ อยูป่ ระมาณ 141 ล้านหุน้ ได้กาไร
ส่วนเกินของมูลค่าหุน้ อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 12 หรื อประมาณ 8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ราคาในปัจจุบนั ได้ลดลง 0.60 บาท และในสะท้อนอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ฯ แล้ว

นายธีระพล บุตรธุระ
ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ฯ ได้มีการให้ไซโน แกรนด์เนส กูย้ มื 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา ไม่ทราบว่ามี
นโยบายการให้กยู้ มื อย่างไร มีนโยบายที่ใช้ไซโน แกรนด์เนส เป็ นแกนนาในการลงทุน
หรื อไม่ และในเงินที่ให้กยู้ มื จานวนนี้จะเอาไปลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม หรื อ
ลงทุนในธุรกิจอื่นอย่างใด มีผลตอบแทนอย่างใดกลับคืนมาให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
มองแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับไซโน แกรนด์เนส อย่างไรบ้าง
ในธุรกิจชิปปิ้ ง เรื อบรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองของบริ ษทั ฯ มีอยูจ่ านวนเท่าใด และถูก
ทาลายแล้วเท่าใด ในอนาคตจะมีการต่อเรื อเพิม่ เติมหรื อไม่ ที่บอกว่าบริ ษทั ฯ มีการลด
ต้นทุน แล้วดัชนี BSI อยูเ่ ท่าใด บริ ษทั ฯ มีกาไรแล้วหรื อไม่ อยากจะทราบแนวโน้มในปี
2559

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
กรรมการ

ไซโน แกรนด์เนส ที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับการขายน้ าผลไม้ มีรายได้อยูท่ ี่ประมาณ 10,000
ล้านบาท มีการเติบโตอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 15-20 กาไรอยูท่ ี่ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อ
ปี ราคาหุน้ ที่สิงคโปร์อยูท่ ี่ 6-7 เท่า ถ้าเทียบกับที่ประเทศจีน P/E สูงกว่า 15-30 เท่า
ดังนั้นบริ ษทั ย่อยของไซโน แกรนด์เนส ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งฮ่องกงเพื่อจะให้
P/E สูงกว่าที่ประเทศจีนและสูงกว่าที่ประเทศสิ งคโปร์ บริ ษทั ฯ มองว่าไซโน
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แกรนด์เนส มีศกั ยภาพที่จะขายของที่ประเทศจีนได้ดี มีผคู ้ า้ ส่งประมาณ 300 กว่าราย
มีลูกค้าประมาณ 80,000 ราย เป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีการเติบโตที่ดี ประเทศไทยเป็ นประเทศที่
ปลูกผลไม้มาก บริ ษทั ฯ ก็มองว่าเป็ นโอกาสอันดีที่ในอนาคตอาจจะได้เชื่อมโยง
โลจิสติกส์ของบริ ษทั ฯ กับไซโน แกรนด์เนสเข้าด้วยกัน ในเรื่ องการปั นผลปี ที่ผา่ นมา
ได้เงินปั นผลมาประมาณ 0.18 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุน้ และในปี ถัดๆ ไปคาดว่าจะได้เงิน
ปั นผลเพิม่ มากขึ้นกว่านี้ โดยสรุ ปบริ ษทั ฯ มองว่าไซโน แกรนด์เนส มีโอกาส
เจริ ญเติบโตไปอีกมาก ซึ่งบริ ษทั ฯ ก็ได้ทยอยลงทุนเพิ่มในไซโน แกรนด์เนส
เช่นเร็ วๆ นี้จะมีการลงทุนแบบเงินกูแ้ ปลงสภาพ (convertible loan) ในไซโน
แกรนด์เนส ซึ่งเป็ นโอกาสให้บริ ษทั ฯ ซื้อหุน้ ในราคาถูกกว่า และถ้าไม่ได้แปลงเงินกู้
เป็ นหุน้ ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 12
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

จากที่ผถู ้ ือหุน้ สอบถามเรื่ องการกูย้ มื
20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา เป็ นเงินกู้
แปลงสภาพ (convertible loan) ในอนาคตเราสามารถแปลงเป็ นหุน้ ได้ หรื อถ้าบริ ษทั ฯ
ไม่แปลงเป็ นหุน้ บริ ษทั ฯ ก็สามารถได้ผลตอบแทน (yield) อยูท่ ี่ร้อยละ 12 ซึ่งเป็ น
ผลตอบแทน (yield) ที่ค่อนข้างสูง และจะจ่ายให้แก่บริ ษทั ฯ ทุกเดือน ซึ่งดีกว่าการเอา
เงินไปฝากธนาคาร

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเรื อขนส่งสิ นค้าแห้งเทกองจานวน 24 ลา และตอนต้นปี
บริ ษทั ฯ ได้ขายเรื อแบบเป็ นเศษซาก (scrap) ไป 1 ลา เนื่องจากเรื อมีอายุครบ 25 ปี ใน
เรื่ องค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อต้นทุนที่เป็ นเงินสดอยูท่ ี่ 5,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวัน
ต่อลา ในปี 2558 ดัชนีค่าระวางเรื อ BDI ต่ามาก และลงไปแตะจุดต่าสุดในเดือน
กุมภาพันธ์ปีนี้ และหลังจากกุมภาพันธ์ดชั นี BDI ก็เริ่ มปรับตัวสูงขึ้น ทาให้แนวโน้มค่า
ระวางเรื อปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย อยูท่ ี่ 5,500-5,700 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กาต่อวันต่อลา
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี

นายบุญญฤทธิ์ เจริ ญพัฒนวณิ ช รายได้หลักของบริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ปี ก่อนจาก
ผูร้ ับมอบฉันทะของ
10,000 ล้านบาทเป็ น 11,000 ล้านบาท ในปี 2559 มีแนวโน้มว่าจะเจริ ญเติบโตอย่างไร
นายเอิญ สุริยะฉาย
กี่เปอร์เซ็นต์
ธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเล ปี ก่อนเติบโตร้อยละ 162 ในปี นี้มีแนวโน้มว่าจะเติบโตร้อยละ
เท่าใด
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

เมอร์เมดที่ประกอบธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเลปี ที่ผา่ นมาก็มีผลประกอบการที่ดี เมอร์เมด
ยังมียอดจองใช้บริ การในมืออยู่
เมอร์เมดมุง่ เน้นควบคุมต้นทุนธุรกิจการดาเนินงานที่ต่า
โลกตกต่า
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ในสภาวะการณ์ที่ราคาน้ ามัน

นายภานุวฒั น์ ไกรวัฒนพงศ์
ผูถ้ ือหุน้

คุ ณเฉลิ มชัย ได้ช้ ี แจงเรื่ องการลงทุ นในรู ป แบบนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม จะทาให้
บริ ษทั ฯ เสี ยโอกาสในการลงทุนแข่งกับบริ ษทั ฯ อื่นที่อยูต่ ลาดหลักทรัพย์หรื อไม่

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั ฯ มีธุรกิจค่อนข้างหลากหลาย เช่น ธุรกิจเดินเรื อ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจขายถ่านหิ น
ธุรกิจปุ๋ ย และล่าสุดบริ ษทั ฯ ได้นาบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ นธุรกิจจาหน่ายปุ๋ ยในประเทศเวียดนาม มาเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จาหน่ายปุ๋ ยในเวียดนามรายแรก ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
และเป็ นบริ ษทั รายที่สองที่มีการดาเนินงานในต่างประเทศแล้วมา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นการเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ มา
ช่วยทาให้ unlock มูลค่าทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯ มีอยู่
ในส่วนของธุรกิจชิปปิ้ งและธุรกิจวิศวกรรมใต้ทะเล มีหลายบริ ษทั ที่ตอ้ งปิ ดตัวลงหรื อ
โดนเทคโอเวอร์โดยบริ ษทั ที่ใหญ่กว่า แสดงให้เห็นว่าการที่บริ ษทั ฯ มีเงินสดอยูม่ าก มี
สภาพการเงินที่แข็งแรง ทาให้บริ ษทั ฯ ทนต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ขณะนี้ยงั ตกต่าอยูไ่ ด้
และถ้าดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นเมื่อใด บริ ษทั ฯ ก็พร้อมจะปรับตัวเติบโตได้ทนั ที การลงทุน
ที่เร็ วก็ดี
แต่การลงทุนที่ไม่ดีแล้วส่งผลสะท้อนกลับมาในระยะยาวเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีกว่า
บริ ษทั ฯ ต้องพิจารณาจนมัน่ ใจแล้วว่าเป็ นการลงทุนที่ดี การตัดสินใจของบริ ษทั ฯ ก็จะ
ผ่านคณะกรรมการการ เพื่อพิจารณาการลงทุนเหล่านั้นว่าเป็ นการลงทุนที่ดีหรื อไม่ เพื่อ
ผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่าน

นายภานุวฒั น์ ไกรวัฒนพงศ์
ผูถ้ ือหุน้

เหตุที่ซ้ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เนื่องจากท่านประธานคือ คุณประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ เป็ นเพื่อน
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเชื่อใจ วันนี้มาให้กาลังใจคุณ
เฉลิมชัย มหากิจศิริ เพราะเมื่อได้มาฟังคุณเฉลิมชัยอธิบายก็จะเข้าใจวิธีคิดว่าใช้ได้ ณ
ขณะนี้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงมีผถู ้ ือหุน้ ถามหลายคาถาม หลายๆ บริ ษทั ฯ
ที่กาไรและเป็ นบริ ษทั ระดับชาติ เวลาไปฟังคณะกรรมการแถลงผลประกอบการไม่ตรง
ประเด็น ซึ่งวันนี้คณะกรรมการสอบผ่านในการตอบคาถาม ขอให้ทาเช่นนี้ต่อไป
คาดว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้ นตัว บริ ษทั ฯ น่าจะทาผลกาไรได้ดี จึงขอให้กาลังใจแก่คณะ
กรรมการทุกท่าน
ขอให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ มีการตอบคาถามที่ชดั เจน ไม่ใช่ให้ผา่ นๆ ไป
มีติดขัดบ้างตรงที่คณะกรรมการทราบอยูแ่ ล้วว่ากรรมการจะเหลือ 10 ท่าน จาก 11 ท่าน
ทาไมถึงมีผถู ้ ือหุน้ มาเสนอในที่ประชุมเลย เลยเกิดการติดขัดเล็กน้อย ทาให้หลายๆ ท่าน
ปั่ นป่ วน แต่ท่านประธานก็นิ่งพอที่จะแก้ปัญหาเรื่ องย่อยนี้ได้
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ จากการที่ได้เข้ามาเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ก็มีประสบปั ญหาอยู่
บ้าง ก็ได้คุณเฉลิมชัยและทีมงานช่วยกัน ขอบคุณกาลังใจของท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งมา
ขณะนี้ที่ประชุมได้พจิ ารณาเรื่ องต่างๆ ตามลาดับวาระที่นาเสนอในหนังสื อเชิญประชุม
ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้เป็ นเวลาอันสมควรแล้ว และบริ ษทั ฯ ได้ตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตามควรแก่เวลา ผมในนามคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณาสละเวลามาร่ วมประชุม คณะกรรมการจะบริ หารบริ ษทั ฯ
ด้วยความมุ่งมัน่ และยึดถือหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป เพื่อให้บริ ษทั ฯ ได้มีการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน และขอขอบคุณในทุกข้อความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

- ลายเซ็น (นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

- ลายเซ็น (นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ

- ลายเซ็น (นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กลุ )
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผถู้ ือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทาให้จานวนหุ ้นในบางวาระเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จานวนยอดของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะที่เข้ามาประชุมเมื่อจบการประชุมมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 1,445 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 658,655,791 หุ้น

- 44 -

