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THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
ของ
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2560
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.40 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม:
1.
2.

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

3.
4.
5.

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ
นายสันติ บางอ้อ

6.

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

7.
8.

นายจิตรพงษ์ กว้างสุ ขสถิตย์
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส และประธานกลุ่มอาหาร
และเครื่ องดื่ม

กรรมการทีล่ าประชุ ม:
1.
2.
3.

นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการการลงทุน
นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
อัลนัสซารี
นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุ ม:
1.
2.

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด

3.
4.
5.
6.
7.

นายซิ กมันต์ สตรอม
นายโรเบิร์ต แอนดรู ว์ ฮิลลิเออร์
นายคทารัฐ สุ ขแสวง
นายพิบลู ย์ บัวคุณงามเจริ ญ
นายพรเทพ เลิศวรธรรม

8.

นายธีรพล คําผา

9.

นายจิรัฎฐ์ ชัยจิตบริ บูรณ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์ และบริ หาร
ความเสี่ ยง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – อะโกรและโลจิสติกส์
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จํากัด
(มหาชน)
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั ยูนิค
ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)
ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จํากัด (มหาชน)

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ:
1.
2.

นายอนุสรณ์ ชาญเชี่ยว
ดร. ชนันธร กถาเสนีย ์

ที่ปรึ กษากฎหมาย สํานักงานกฎหมาย เอ.ซี. กรุ งเทพ
ผูแ้ ปลภาษา บริ ษทั ยูนีค ทรานสเลชัน่ จํากัด

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุ ม:
1.
2.
3.

นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
สํานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นายพอล ฟลิปส์ (Mr. Paul Flipse) สํานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
นาย Yang Yiran
สํานักงานบัญชี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ผู้แทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูถอื หุ้น
นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์

ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย

เริ่มการประชุ ม:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา
ตั้งปภาวิชญ์ เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ และผูด้ าํ เนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ
นางสาวอภิ ญ ญา ตั้ง ปภาวิ ช ญ์ (ผู ้ด ํา เนิ น การประชุ ม ) ได้ ก ล่ า วต้อ นรั บ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ม าประชุ ม และแนะนํา
คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจํานวน
486 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 385,845,612 หุ น้ และโดยการมอบฉันทะจํานวน 319 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 287,752,115 หุน้
รวมจํานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 805 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 673,597,727 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
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36.9608 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ (หุ ้นที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
1,822,464,006หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2560
และได้มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ เป็ นผูช้ ้ ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้
และการนับคะแนนเสี ยง
นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับ
คะแนนเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.
ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนําเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใด
ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุ ณายกมือขึ้น และเดินไปยังจุดที่ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณาผู ้
ถือหุน้ แนะนําตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
2.
ผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้
ของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3.
คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4.
ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 8 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ที่
ไม่เห็นด้วย หรื อประสงค์จะงดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชดั เจนว่าไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เมื่อ
เรี ยบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนํามานับคะแนน
สําหรับท่านผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น
5.
สําหรับในวาระที่ 8 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือ
หุน้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6.
ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่
ท่านได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนือจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ย
ดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้ว ย หรื อทําเครื่ องหมายไม่ ชัดเจน หรื อขีด ฆ่ าเครื่ องหมายใดโดยไม่ ลงลายมื อชื่ อกํากับบริ เวณที่ ขีดฆ่า หรื อการไม่ ทาํ
เครื่ องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น
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7.
ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยงเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมีการดําเนินการประชุมหรื อพิจารณา
วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
หลังจากที่ผดู ้ าํ เนินการประชุมได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ แล้ว ประธานฯ ขอให้มีผถู ้ ือหุน้ 2 รายมาเป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสี ยงด้วย ซึ่ งได้มีผถู ้ ือหุน้ 2 รายคือ นางสาวเบญจลักษณ์ รัตนสุ นทรศิลป์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางชญาน์ทิพย์ โสตภิ
มลพร และนายชนกันต์ ยุพาพินทุ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายภาวิน เตชะวิบูลย์วงศ์
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุ มเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่ งผูด้ าํ เนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2559 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

682,600,307
99.9653

4,340
0.0006

231,954
0.0339

0
0.0000

682,836,601
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิม่ เติมอีกจํานวน 80 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้รวม 9,238,874 หุน้
รวมเป็ นจํานวน 885 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้ น 682,836,601 หุ น้
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ สํ าหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมของบริ ษทั ฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ถึงภาพรวมของการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมา
กล่าวคือ ปี 2447 บริ ษทั ฯ เริ่ มต้นประกอบธุรกิจที่ประเทศฮ่องกงซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรื อเพียงอย่างเดียว ปัจจุบนั
นี้ บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding company) ชั้นนําที่ลงทุนใน
หลากหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจให้บริ การเรื อขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกอง ธุรกิจให้บริ การนอกชายฝั่ง และธุรกิจจําหน่ายปุ๋ ยของ
บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จาํ หน่ายปุ๋ ยในประเทศเวียดนาม
ตามที่เคยรายงานในปี ที่ผ่านมาว่า ดัชนีค่าระวางเรื อ BDI ซึ่ งเป็ นดัชนีหลักในกลุ่มธุรกิจขนส่ งของบริ ษทั ฯ ปรับ
ลดลงไปที่ระดับตํ่าสุดในรอบ 30 ปี นอกจากนั้น ยังมีเรื อที่ให้บริ การอยูใ่ นตลาดค่อนข้างมาก บริ ษทั ที่ให้บริ การขนส่ งสิ นค้า
ทางเรื อหลายๆ บริ ษทั ทัว่ โลกก็ประสบปั ญหาขาดทุน บางรายต้องปิ ดบริ ษทั ไป แต่ โทรี เซน ชิ ปปิ้ ง ยังคงมี EBITDA ที่
เป็ นบวก เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย และบริ หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมี
ความผันผวนของราคานํ้ามันซึ่งส่ งผลต่อธุรกิจของ บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่ งดําเนินธุรกิจ
ให้บริ การนอกชายฝั่ง และเป็ นบริ ษทั ที่ TTA ถือครองหุน้ อยูร่ ้อยละ 58.22 แม้ว่าราคานํ้ามันมีการปรับตัวลดลง ทําให้ส่วน
แบ่งรายได้จากธุรกิจให้บริ การขุดเจาะนอกชายฝั่งลดลงตามไปด้วย แต่ดว้ ยการบริ หารงานอย่างรัดกุม และการลดค่าใช้จ่าย
อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ ก็ทาํ ให้บริ ษทั ฯ ยังสามารถทํากําไร รวมถึงยังรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าไว้ได้ ซึ่ งเห็นได้
จากการที่ลูกค้าขยายระยะเวลาของสัญญาการใช้เรื อขุดเจาะแบบสามขา (Jack-up) ทั้ง 3 ลํา ซึ่งเป็ นของบริ ษทั ร่ วมคือบริ ษทั
เอเชีย ออฟชอร์ ดริ ลลิ่งค์ จํากัด ต่อไป ในส่ วนของจุดเด่นทางการเงิน TTA มี EBITDA รวมเพิ่มขึ้นภายใต้งบการเงินรวม
2,503.3 ล้านบาท มีเงินสดรวม 10,671 ล้านบาท และมีกาํ ไรจากการดําเนินงานปกติประมาณ 33 ล้านบาท
ด้านยุทธศาสตร์ บริ ษทั ฯ ยังคงการลงทุนในธุรกิจที่มีอยู่ และสร้างความแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจในปัจจุบนั
เพือ่ ให้คงอยูไ่ ด้ โดยการลดต้นทุน เพื่อทําให้ตน้ ทุนการแข่งขันลดลง พร้อมกับเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการใน
ธุรกิจที่บริ ษทั ฯ ถือครองอยู่ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้กระจายการลงทุนไปในธุรกิจใหม่ รวมถึงการขยายธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน
และมุ่งหาการลงทุนในธุรกิจที่มนั่ คง และมีผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจสิ นค้าบริ โภค ธุรกิจขนส่ ง ธุรกิจเครื่ องดื่ม
เป็ นต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีหุน้ ส่ วนทางธุรกิจกับบริ ษทั กัลฟ เอเจนซี่ คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด (“GAC”) ซึ่งเป็ นผู ้
ให้บริ การครบวงจรระดับโลกแบบบูรณาการในด้านการขนส่ งทางเรื อ โลจิสติคส์ และมารี น บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญากับ Suez
Environnement South East Asia Limited และทําการก่อตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน บริ ษทั ทีทีเอ สุเอซ จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การนําเสนอโครงการบริ หารจัดการนํ้าและบําบัดนํ้าเสี ยในประเทศไทย และการจัดตั้งบริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จํากัด เพือ่
ขยายการลงทุนทางด้านอาหารและเครื่ องดื่ม โดยทําการลงทุนในกิจการพิซซ่า ฮัท
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานภาพรวม
ของบริ ษทั ฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงาน
ผลการดําเนินงาน รวมถึงสรุ ปผลประกอบการสําหรับงวดสิ บสองเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
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ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจํานวน 13,662 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี
2558
ในปี 2559 EBITDA ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 2,053 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับ EBITDA ในปี 2558
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิจากการดําเนินงานปกติ อยูท่ ี่ 33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจาํ นวน 418 ล้านบาท
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมจํานวน 41,620 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจํานวน 15,125 ล้านบาท และมี
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน 26,495 ล้านบาท ถึงแม้วา่ จะเป็ นปี ที่มีความท้าทายที่บริ ษทั ฯ ประสบผลขาดทุน แต่
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง และมีการบริ หารจัดการอย่างเต็มที่ของฝ่ ายจัดการ ถ้าดู
อัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญในเรื่ องของมูลค่าตามบัญชีของหุน้ รวมทั้งดูสดั ส่ วนของ Net IBD to EBITDA
และ Net IBD to Equity ตัวเลขอัตราส่ วนทางการเงินยังดีอยู่
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 1,894 ล้านบาท มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงิน
สดและเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 10,671 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยรวมจํานวน 26,495 ล้านบาท
ในส่วนงบกําไรขาดทุน บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการบริ การและการขายในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ36 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 มีตน้ ทุนการให้บริ การและขายในปี 2559 ลดลงร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2558 และมีกาํ ไร
ขั้นต้น ในปี 2559 และปี 2558 อยูใ่ นระดับเดียวกัน (ปี 2559 เท่ากับ 1,809 ล้านบาท ปี 2558 เท่ากับ 1,804
ล้านบาท)
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการดําเนินงานอื่นจํานวน 433 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลง
เกือบลดลงร้อยละ 37 มาอยูท่ ี่ 2,084 ล้านบาท แม้วา่ บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนอยูท่ ี่ 418 ล้านบาท แต่กถ็ ือว่าเป็ น
ความพยายามของบริ ษทั ฯ ที่จะลดต้นทุน และปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และเชื่อว่าอนาคตจะดียงิ่ ขึ้น
ส่ วนงบกระแสเงินสด บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยูท่ ี่ 5,932.1
ล้านบาท ในส่ วนของเงินสดสุทธิซ่ ึ งได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานอื่นๆ อยูท่ ี่ 1,894 ล้านบาท และเงินสดสุ ทธิ
ซึ่งใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินใช้ในการจ่ายเงินกูต้ ่างๆ อยูท่ ี่ 2,551.4 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2
เป็ นวาระเพื่อทราบ แต่วาระที่ 3 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่องจากการรายงาน ผลการดําเนินงานใน
วาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่
3 ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ด้วย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้บริ ษทั ชี้ แ จงรายละเอี ยดของการใช้เงิ น ลงทุ นในปี ที่ผ่านมา รวมถึ งการลงทุนใน
กิจการพิซซ่ า ฮัท และจากที่บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานดีกว่าปี ที่ผ่านมา เหตุใดราคาหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ จึงยังไม่เพิม่ ขึ้นทั้งที่ดชั นี BDI ก็มีการปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอให้ฝ่ายบริ หารอธิ บายรายละเอียดต่ อผูถ้ ือหุ ้นสําหรั บข้อซักถามในเรื่ องของเงิ นสดที่
บริ ษทั ฯ ได้นาํ ไปใช้ในการลงทุนในปี ที่ ผ่านมา และบริ ษทั ฯ มี ผลขาดทุนสะสมหรื อไม่
นอกจากนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน ทําไมจึงไม่สะท้อนกลับมาที่ราคาหุน้
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นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ในปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีเงินสดอยูท่ ี่จาํ นวน 10,671 ล้านบาท ทั้งนี้ ในการลงทุนใดๆ
บริ ษทั ฯ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในกิจการพิซซ่า ฮัท
ซึ่งเป็ นธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงิน
บางส่วนไปชําระเงินคืนเงินกู้ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนอยูที่ 418 ล้านบาท แต่ไม่มี
ผลขาดทุนสะสม ผลขาดทุนมาจากธุรกิจขนส่ งทางเรื อเป็ นหลัก แต่ธุรกิจของบริ ษทั เมอร์
เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) และ บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) ยังให้ผลตอบแทนที่ดี
ส่ วนราคาหุน้ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาหุน้ ที่ข้ ึนลงในตลาดหลักทรัพย์ได้ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ควบคุมการบริ หารงานเท่านั้น อย่างไรก็ตามต้นทุนของ
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระดับตํ่ากว่าธุรกิจเดินเรื อของบริ ษทั อื่นซึ่งดําเนินธุรกิจในลักษณะใกล้เคียง
กันเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีลกู เรื อเป็ นชาวไทยทั้งหมด

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

กล่าวโดยสรุ ป ตามที่ได้มีการอธิบายว่าบริ ษทั ฯ มีเงินสด 10,671 ล้านบาท โดยใช้ไปในการ
ดําเนินธุรกิจ บางส่ วนนําไปคืนเงินกู้ และลงทุนเพิม่ เติม กําไรสะสมยังเป็ นบวก แต่ปีที่ผา่ น
มาผลประกอบการขาดทุน 418 ล้านบาทเป็ นผลจากธุรกิจขนส่ งทางเรื อเป็ นหลัก ปั จจุบนั นี้
ธุรกิจขนส่ งทางเรื อเริ่ มมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน เพราะค่าระวางตํ่าสุ ดในรอบ 30 ปี ได้ผา่ นพ้นไป
แล้ว หลังจากนั้นน่าจะดีข้ ึน และบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มปรับปรุ งต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ต่างๆ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายลงมา ทําให้ผลประกอบการขาดทุนไม่มาก ดังเช่นที่นายเฉลิมชัย
มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้อธิบายไว้วา่ การ
ดําเนินงานทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีแนวโน้มที่จะเพิม่ สัดส่ วนของธุรกิจอื่นนอกจากขนส่ ง
ทางเรื อ เช่นบริ หารจัดการนํ้า อาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งจะทําให้ TTA ที่ผถู ้ ือหุน้ ลงทุนมี
เสถียรภาพมากขึ้น และมีผลประกอบการที่ดีไม่ผนั ผวนเหมือนปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม
เมื่อเทียบกับคู่แข่งตามที่นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้อธิบายว่าต้นทุนค่าขนส่ งทางเรื อของบริ ษทั ฯ ทําได้ดีกว่า
คู่แข่ง และบริ ษทั ฯ มีนโยบายไปลงทุนกิจการอื่นเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจขนส่ งทาง
เรื อ เหตุผลที่ราคาหุน้ ยังไม่ข้ ึน เพราะบริ ษทั ฯ ยังขาดทุนอยู่ แม้วา่ บริ ษทั ฯ ขาดทุนน้อยลง
แต่บริ ษทั ฯ
มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและกําลังปรับทิศทางไปทําธุรกิจที่นอกเหนือจาก
ขนส่ งมากขึ้น

นายสมชาย เจนศิรพันธุ์
ผูถ้ ือหุน้

จากการเพิ่มทุนครั้งก่อน อยากทราบว่าเงินที่เหลือจากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ นําดอก
ผลไปใช้ทาํ อะไร และยังมีการกูเ้ พิม่ เติมอีกหรื อไม่ สามารถนําเงินค่าหุน้ เพิม่ ทุนคืนผูถ้ ือหุน้
ได้หรื อไม่ จากการที่ ดัชนี BDI มีการปรับตัวสูงขึ้น อยากทราบว่าดัชนี BDI เท่าใด
บริ ษทั ฯ จึงจะมีผลกําไรจากธุรกิจการเดินเรื อ ปั จจุบนั ธุรกิจเดินเรื อเริ่ มมีสัญญาณที่ดีข้ ึน
อยากทราบว่า บริ ษทั ฯ ยังคงมีแผนการลงทุนในธุรกิจนี้หรื อไม่อย่างไร เช่น การซื้อเรื อ
ใหม่หรื อการขายเรื อเก่าออกไป
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารจะเป็ น
ผูช้ ้ ีแจงรายละเอียดต่อผูถ้ ือหุน้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ในช่วงที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีเงินกูเ้ พิ่มขึ้น ในส่ วนของเงินสด หลังจากที่ได้มีการเพิ่ม
ทุน เงินสดจํานวน 10,671 ล้านบาทนั้น เป็ นการรวมเงินสดจากบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้มา
รวมอยูภ่ ายใต้ TTA โดยแสดงไว้ในงบการเงินรวมของ TTA แต่เงินในส่วนนี้จะอยูใ่ น
บริ ษทั ย่อยต่างๆ ที่บริ ษทั ฯ ถือครองอยู่ เห็นได้ชดั จากสองธุรกิจหลัก กล่าวคือ ธุรกิจการ
ขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองและธุรกิจการให้บริ การนอกชายฝั่ง เป็ นธุรกิจที่เรี ยกได้วา่ เป็ นใช้
เงินลงทุนมาก (Capital Intensive) ดังจะเห็นได้จากราคาของเรื อขุดเจาะแบบสามขา (Jackup) ในช่วงที่ราคาดี อาจจะมีราคาสูงขึ้นถึง 200-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ในการบริ หารจัดการที่ดีน้ นั การที่มีเงินสดเพียงพอและเวลาในการลงทุนที่ดีเป็ นสิ่ งสําคัญ
สําหรับธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนมหาศาลในปี ที่ผา่ นมา มีบริ ษทั ใหญ่ๆ อย่างพาร์ ทเนอร์ ของ
บริ ษทั ฯ ได้มีการประกาศล้มละลายเพื่อฟื้ นฟูกิจการ (Chapter 11) ถ้าเงินสดไม่เพียงพอ
หรื อมีการบริ หารจัดการเงินสดไม่ดีพอ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีเงินสด 10,671 ล้านบาทนั้น จึง
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนมัน่ ใจได้วา่ ต่อให้บริ ษทั ฯ เจออุปสรรคอย่างไร ก็ยงั สามารถยืนหยัด
อยูไ่ ด้ ตามที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าธุรกิจขึ้นอยูก่ บั ความผันผวนของตลาดโลก เช่น ธุรกิจการ
ขนส่ งทางเรื อขึ้นอยูก่ บั ดัชนีค่าระวางเรื อ BDI ธุรกิจการให้บริ การนอกชายฝั่งขึ้นอยูก่ บั
ราคานํ้ามัน ในเวลาที่ราคานํ้ามันตกตํ่าลง ผูว้ า่ จ้างงานของแท่นขุดเจาะก็มีเงินในการว่าจ้าง
งานตํ่าลงด้วย ก็ทาํ ให้รายได้ของบริ ษทั ฯ ลดตํ่าลง ถ้ามีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ ก็จะทําให้
บริ ษทั ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ กระแสเงินสดมีไว้เพือ่ ดูแลเรื่ องต้นทุนต่างๆ ในปี ที่
ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีการลดต้นทุนอย่างมหาศาล ทําการบริ หารจัดการที่ดี และบริ หารเงินสด
ให้ดี ทําให้ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ สามารถยืดหยัดอยูไ่ ด้ ไม่วา่ จะเจอกับอุปสรรคใดๆ ใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ ก็ตาม จึงส่ งผลสะท้อนให้กบั การผลการเงินของบริ ษทั ฯ ที่ยงั สามารถ
ทํากําไรได้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นๆ ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีท้ งั ขาดทุน
และปิ ดตัวลง

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส และเจ้าหน้าที่
การเงิน

ชี้แจงเพิม่ เติมในส่ วนของจุดคุม้ ทุน (Breakeven) ของธุรกิจการขนส่งทางเรื อนั้น ต้นทุน
ของธุรกิจการขนส่งทางเรื อนั้น สําหรับต้นทุนในการดําเนินงานของธุรกิจการขนส่งทาง
เรื อ มีจุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ 6,800 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กาต่อวัน ซึ่งใน 2-3 เดือนที่ผา่ นมา อัตราค่า
ระวางเรื อมีการปรับตัวสูงขึ้น บริ ษทั ฯ จึงคาดหวังว่าธุรกิจนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ดีข้ นึ ใน
อนาคต

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

กล่าวโดยสรุ ปว่า ธุรกิจการขนส่ งทางเรื อมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน ในส่ วนของโครงสร้างกองเรื อ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีแผนการปรับปรุ งโครงสร้างของกองเรื อของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี
อยู่เสมอเป็ นประจําทุกปี โดยการซื้ อเรื อใหม่ที่เป็ นเรื อมือสองในตลาดที่ใหม่ข้ ึน หรื อการ
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ขายเรื อเก่ า เพื่ อ ให้ก องเรื อของบริ ษ ัท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และมี ต้น ทุ น ในการ
ดําเนินงานที่ต่าํ เพือ่ ให้แข่งขันในตลาดได้
ในส่ วนของเงินสดที่มีอยู่ของบริ ษทั ฯ ขอให้ นายเฉลิมชัย มหากิ จศิริ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้ แจงต่ อท่านผูถ้ ื อหุ ้นในเรื่ องที่บริ ษทั ฯ ได้มีการหา
ประโยชน์จากเงินสดที่มีอยูน่ ้ ีได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

บริ ษทั ฯ มีผลตอบแทนจากเงินสดอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 2-3 และบริ ษทั ฯ รอเวลาที่จะลงทุน
ในธุรกิจที่ดี ไม่มีความเสี่ ยง และมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการที่จะ
ลงทุนในธุรกิจเหล่านี้ได้

นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้ช้ ีแจงเพิ่มเติมในข้อซักถามที่เกี่ยวกับดัชนีค่าระวางเรื อ BDI ที่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้น
จะต้องมีการปรับตัวขึ้นอีกเท่าไร ถึงจะทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรหรื อถึงจุ ดคุม้ ทุน เพื่อที่ผถู ้ ือ
หุ ้ น จะได้ส ามารถคาดการณ์ ผ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท ฯ ในอนาคตได้ ขอทราบ
รายละเอี ยดของการลงทุ นในธุ รกิ จ บริ หารจัด การนํ้า และพิซซ่ า ฮัทว่าจะสามารถรั บรู ้
รายได้เมื่อใด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ดัชนี BDI เป็ นตัวบ่งชี้อตั ราค่าระวางเรื อในตลาด การที่บริ ษทั ฯ จะถึงจุดคุม้ ทุนได้น้ นั มี
องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งต้องมาดูที่ตน้ ทุนโครงสร้างของการดําเนินธุรกิจการ
ขนส่ งทางเรื อของบริ ษทั ฯ เป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะบ่งชี้ได้วา่ บริ ษทั ฯ ถึงจุดคุม้ ทุนและ
มีความสามารถในการทํากําไร
ในส่วนของกิจการพิซซ่า
ฮัทยังอยูร่ ะหว่างการตกลงเจรจาในรายละเอียดซึ่งยังไม่ได้
ข้อสรุ ปที่ชดั เจนและเพื่อปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนของธุรกิจการบริ หารจัดการนํ้าที่บริ ษทั ฯได้
ร่ วมลงทุนกับบริ ษทั Suez Environnement South East Asia Limited (“Suez”) ตั้งอยูท่ ี่
ประเทศ ฝรั่งเศส เป็ นการลงทุนในลักษณะ กิจการร่ วมค้า (“Joint Venture”) ซึ่งยังไม่ได้มี
การดําเนินงานและบริ ษทั ฯ กําลังมองหาโอกาสในการลงทุน หากบริ ษทั ฯ มีโอกาสในการ
ลงทุนที่ดีในธุรกิจนี้จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นายเจอดศักดิ์
เจิงกลิ่นจันทน์
ผูถ้ ือหุน้

ขอให้บริ ษทั ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ นมา เช่น ในธุรกิจ
นํ้าผลไม้ นํ้าดื่ม การบริ หารจัดการนํ้า และปัจจุบนั ลงทุนในกิจการพิซซ่า ฮัท ว่ามีความ
คุม้ ค่าแก่การลงทุน ไม่มีความเสี่ ยง จะสามารถสร้างผลตอบแทนแก่บริ ษทั ฯ อย่างไร
เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ มีความแตกต่างจากธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ อย่างมาก ดูมีโอกาสใน
การเติบโตค่อนข้างยาก เพราะมีการแข่งขันอยูม่ าก ขอให้บริ ษทั ฯ สร้างความมัน่ ใจแก่ผถู ้ ือ
หุน้ ที่จะใช้เงินเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และคุม้ ค่า
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นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์
ผูถ้ ือหุน้

ผลตอบแทนที่ได้จากการนําเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนที่ร้อยละ 2 นั้นยังน้อยไป
ขอให้ทางฝ่ ายบริ หารการเงินของ บริ ษทั ฯบริ หารเงินให้เกิดประโยชน์ หากเงินที่ได้จากการ
เพิม่ ทุนไปเมื่อสองปี ที่แล้ว ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ จะสามารถนําเงินส่ วนนี้มาคืนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ได้หรื อไม่

นายพรเลิศ พระประเสริ ฐ
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นางไมตรี พระประเสริ ฐ

เงินที่ไปลงทุนบริ ษทั ฯ มีการคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return
:IRR) ที่อตั ราเท่าใด

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงในข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้
จากการลงทุนที่อาจจะยังดูนอ้ ยไป ซึ่งในความเป็ นจริ ง บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะนํา
เงินมาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเท่านี้ เพียงแต่ธุรกิจที่บริ ษทั ฯ กําลังเจรจาอยู่ ยังไม่ลงตัว
รวมถึงให้ช้ ีแจงในเรื่ อง IRR ว่าการลงทุนต้องการ IRR ที่อตั ราเท่าไร

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา บริ ษทั ฯ มีนโยบายและทิศทางในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่จะให้กระแส
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เงินสดที่มีเสถียรภาพ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรื อลงทุนในธุรกิจที่มีอยูท่ ี่
บริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของเช่น ธุรกิจการขนส่ งทางเรื อบริ ษทั ฯ ก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการลงทุนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในเรื่ องการ
ดําเนินการต่างๆ โดยอาศัยความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ของผูเ้ ชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ ทัว่ โลก
รวมทั้งรู ปแบบของการลงทุน มีการลงทุนในการสร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนร่ วมกับบริ ษทั อื่น
และมีการทําธุรกิจในลักษณะกิจการร่ วมค้า
สําหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ บริ ษทั ฯ คาดหวัง IRR ขั้นตํ่าที่ร้อยละ 12-16 เป็ นอย่าง
น้อย บริ ษทั ฯ รอเวลาในการลงทุนในกิจการที่เหมาะสม และมีเสถียรภาพ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

เห็นว่าสมควรแก่เวลาตอบข้อซักถามเล้ว ขอบคุณท่านผุถ้ ือหุน้ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้
ว่า บริ ษทั ฯ จะดูแลเงินที่มีอยูใ่ ห้ดีอย่างรอบคอบและกระจายเงินส่วนนี้ไป ถึงแม้บริ ษทั ฯ
จะลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนได้ไม่มากนัก ถึงอย่างไรแล้ว การที่จะนําเงินไปลงทุน
ต้องตระหนักถึงความคุม้ ค่าของเงินที่จะนําไปลงทุนด้วย ถ้าลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ ยง
มากแต่ได้ผลตอบแทนมากๆ อาจจะก่อให้เกิดปั ญหาตามมา เงินที่มีอยูน่ ้ ี บริ ษทั ฯ ก็จะ
นําไปลงทุนในธุรกิจที่แท้จริ ง ทั้งในธุรกิจที่มีอยู่ และการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นที่มีการ
เติบโตที่ดี มีอนาคตที่ดี และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
เนื่องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นสมาชิกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในบางครั้ง บริ ษทั ฯ ไม่
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สามารถเปิ ดเผยข้อมูลหากยังไม่มีขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน ซึ่งการเปิ ดเผยข้อมูลที่ยงั ไม่มีการสรุ ป
ชัดเจนจะผิดกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุน้ หรื อเกิด
ปั ญหาต่างๆ ทางข้อกฎหมายตามมา จึงขอความเห็นใจจากท่านผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องนี้ดว้ ย และ
ตามที่ทางฝ่ ายจัดการได้ช้ ีแจงไปแล้วว่าจะดูแลในส่ วนนี้ โดยจะเอาเงินไปลงทุนให้เกิด
ประโยชน์ และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม
หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับสําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชีตามที่บริ ษทั ฯ ได้
จัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน สํ าหรับสํ าหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้ อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 ้ าํ เนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิงบการเงิน สําหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

685,177,434
99.9350

115,803
0.0168

329,654
0.0480

0
0.0000

685,622,891
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 95 ราย นับจํานวนหุน้ ได้รวม 2,786,290 หุน้
รวมเป็ นจํานวน 980 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 685,622,891 หุ น้

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4
- 21 -

ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
การจ่ายเงินปั นผลประจํารอบปี บัญชี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาท
ต่อหุ ้น จากกําไรสะสมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และกําหนดให้
วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2560
เป็ นวัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ การรวบรวมรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุน้
บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยวัน
ดังกล่าวคือวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกําหนดให้วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็ นวัน
225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เพือ่ การรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ตามมาตรา
หลักทรัพย์ และบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้อง
ได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้นพิจารณาและมี ม ติ อนุ มตั ิ การจ่ ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงิ นสดในอัตรา 0.05 บาทต่ อหุ ้น
สําหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

685,547,714
99.9580

220,947
0.0322

66,462
0.0096

0
0.0000

685,835,123
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 8 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 212,232 หุ ้น
รวมเป็ นจํานวน 988 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 685,835,123 หุน้

วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จํานวน 114,213,367 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
จํานวน 2,110,160,255 บาท เป็ น 1,995,946,888 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั ไม่ ได้ ออกจําหน่ ายจํานวนรวม
114,213,367 หุ้น ทีอ่ อกเพือ่ รองรับการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถอื ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W4 ทีห่ มดอายุลงแล้ ว และ
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
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ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการลดทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนี้เป็ นวาระเกี่ยวกับการพิจารณา
และอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ายจํานวนรวม 114,213,367
หุน้ ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และ
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
แต่ละหุน้ มีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,995,946,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าล้านเก้าแสนสี่ หมื่นหกพัน
แปดร้อยแปดสิ บแปดบาท)
1,995,946,888 หุน้ (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าล้านเก้าแสนสี่ หมื่นหกพัน
แปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
1,995,946,888 หุน้ (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าล้านเก้าแสนสี่ หมื่นหกพัน
แปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
- หุน้
(-)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยง
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติ อนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจํานวน 2,110,160,255
บาท เป็ น 1,995,946,888 บาท โดยการตัดหุน้ ที่ยงั มิได้ออกจําหน่ายจํานวน 114,213,367 หุน้ ของบริ ษทั ฯ ที่ออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TTA-W4 ที่หมดอายุลงแล้ว และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิขอ้ 4 ในเรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
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จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
685,485,636
99.9478

ไม่เห็นด้วย
168,147
0.0245

งดออกเสี ยง
189,340
0.0276

บัตรเสี ย
0
0.0000

รวม
685,843,123
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 8,000 หุน้ รวมเป็ นจํานวน 990 ราย นับ
จํานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้ น 685,843,123 หุน้

วาระที่ 6
พิจารณาและอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จํานวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน
1,995,946,888 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,998,446,888 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่ เกิน 2,500,000 หุ้น ซึ่ง
มีมูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน เป็ นผูช้ ้ ีแจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า สื บเนื่องจากการที่บริ ษทั ฯ ได้
ประกาศจ่ายเงินปั นผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้ไปกระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) บริ ษทั ฯ
จึงต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTAW5) ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม และเป็ นไปตามข้อกําหนดสิ ทธิเรื่ องการปรับสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้
พิจารณาและอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปัจจุบนั
จํานวน 1,995,946,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าล้านเก้าแสนสี่ หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท) เป็ นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,998,446,888 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิ บแปดล้านแปดแสนสี่ หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท)
โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 2,500,000 หุน้ (สองล้านห้าแสนหุน้ ) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 ในเรื่ อง
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยยกเลิกข้อความเดิมและแทนที่ดว้ ยข้อความใหม่ ดังนี้
ข้อ 4

ทุนจดทะเบียน
แบ่งเป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

1,998,446,888 บาท (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บ แปดล้า นสี่ แ สนสี่ หมื่ น หก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท)
1,998,446,888 หุน้ (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บ แปดล้า นสี่ แ สนสี่ หมื่ น หก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาท)
1,998,446,888 หุน้ (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บ แปดล้า นสี่ แ สนสี่ หมื่ น หก
พันแปดร้อยแปดสิ บแปดหุน้ )
- หุน้ (-)
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถคํานวนราคาการปรับสิ ทธิและอัตราการปรับ
สิ ทธิที่แน่นอนได้ เนื่องจากการคํานวนดังกล่าวต้องรอข้อมูลราคาซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทําการก่อนวัน XD
(วันที่ไม่ได้รับสิ ทธิปันผล) คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิ ทธิเป็ นจํานวน
2,500,000 หุน้ (สองล้านห้าแสนหุน้ )
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นางสาวพัชริ นทร์ ชาญเมธา
ผูถ้ ือหุน้

การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เหตุใดจึงไปกระทบสิ ทธิต่อผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ง
ที่ 5 (TTA-W5) ขอให้อธิบายรายละเอียด

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน

จากการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ นั้น บริ ษทั ฯ จะต้องเตรี ยมความพร้อมในการขอเพิ่ม
ทุ นจดทะเบี ยนเพื่อรองรั บการปรั บสิ ทธิ และไม่ ให้กระทบต่ อสิ ทธิ ของผูถ้ ื อใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ส่ วนการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ทาง
บริ ษทั ฯ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้นางสาวกุสุมา เกิดผล ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน
อธิบายเพิ่มเติมให้กบั ผูถ้ ือหุน้

นางสาวกุสุมา เกิดผล
ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน

เนื่องจากตอนที่บริ ษทั ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) ในข้อกําหนดสิ ทธิ
จะมี เงื่ อนไขแจ้งว่า กรณี ใดบ้างที่บริ ษทั ฯ ทําแล้วจะกระทบต่ อสิ ทธิ ของผูถ้ ือใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 5 (TTA-W5) แล้วจะต้องมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้
สิ ทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ไม่ให้ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดอ้ ยสิ ทธิ ไปกว่าเดิ ม ซึ่ งการ
จ่ายเงินปั นผลก็เป็ นข้อหนึ่ งที่จะทําให้บริ ษทั ฯ ต้องมีการปรับสิ ทธิ โดยการปรับสิ ทธิ น้ ี ก็
จะมีสูตรการคํานวนที่จะต้องอ้างอิงกับราคาการซื้อขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ดว้ ย ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงต้องขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้มีจาํ นวนหุ ้นมารองรั บการปรับ
สิ ทธิน้ ี ในอนาคตหากไม่มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) มาแจ้งความจํานง
ในการขอใช้สิทธิ แปลงสภาพ ทางบริ ษทั ฯ ก็จ ะทําการลดทุ นออกไปในภายหลัง แต่
ในขณะนี้ทางบริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นการขออนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อกําหนด
สิ ทธิของ บริ ษทั ฯ ก่อน
ตัวอย่างเช่นในครั้งแรกที่บริ ษทั ฯ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) อัตราการ
ใช้สิทธิ คือ 1:1 ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย สามารถแปลงเป็ นหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ในราคา 18.50 บาท ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ในข้อกําหนดสิ ทธิ
กําหนดให้บริ ษทั ฯ จะต้องปรั บอัตราการใช้สิทธิ แปลงสภาพ โดยมีสูตรการคํานวนที่ได้
แจ้งไว้แล้ว มาคํานวนอัตราใหม่ ดังนั้นผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) เมื่อ
มาใช้สิทธิแปลงสภาพ อัตราการใช้สิทธิกจ็ ะไม่ใช่ 1:1 และไม่ใช่ราคาการใช้สิทธิที่ 18.50
บาทแล้ว ซึ่ งราคาการใช้สิทธิจะลดลงไปเป็ น 18.40 หรื อ 18.30 บาท เป็ นไปตามสู ตรการ
คํานวนในข้อกําหนดสิ ทธิที่ได้ระบุไว้แล้ว
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การที่ ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้ งที่ 5 (TTA-W5) มาใช้สิท ธิ แ ปลงสภาพ หลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ ายเงินปั นผลแล้วนั้น จะทําให้ผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ครั้ งที่ 5 (TTA-W5) ด้อยไปกว่าเดิ ม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึ งต้องมีการปรั บราคาการใช้
สิ ทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ได้ระบุเอาไว้ในข้อกําหนดสิ ทธิ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 4 ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ โดยวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสียง
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 2,500,000 บาท
(สองล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนปั จจุบนั จํานวน 1,995,946,888 บาท (หนึ่ งพันเก้าร้อยเก้าสิ บห้าล้านเก้าแสนสี่
หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,998,446,888 บาท (หนึ่ งพันเก้าร้ อยเก้าสิ บแปดล้าน
แปดแสนสี่ หมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิ บแปดบาท) โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 2,500,000 หุ น้ (สองล้านห้าแสนหุน้ ) ซึ่ งมี
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 5 (TTA-W5) และพิจารณาและอนุมตั ิ
การแก้ไ ขเพิ่มเติ ม หนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ในเรื่ องทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
685,369,426
99.9275

ไม่เห็นด้วย
294,885
0.0429

งดออกเสี ยง
201,712
0.0294

บัตรเสี ย
0
0.0000

รวม
685,866,023
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 22,900 หุ ้น รวม
เป็ นจํานวน 994 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้ น 685,866,023 หุ น้

วาระที่ 7
พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตั้งผู้ สอบบัญชี สําหรั บรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2560 และ
กําหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 7
ผูด้ าํ เนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
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ผูด้ าํ เนิ นการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สําหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิให้
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชีดงั กล่าว โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง
นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509

โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิน
รวม และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีสาํ หรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560)
เป็ นจํานวน 3,700,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ 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 อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิ่งยง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และ
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ด 31
ธันวาคม 2560 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และ
งบการเงิ นรวม และอนุ มตั ิค่าสอบบัญชี สําหรั บรอบปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นเงินจํานวนทั้งสิ้ น
3,700,000 บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

685,584,866
99.9589

144,340
0.0210

136,872
0.0199

0
0.0000

685,866,078
100.0000
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หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองเพิ่มเติมอี กจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 55 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วม
จํานวน 995 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 685,866,078 หุน้

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 8

ผูด้ าํ เนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า วาระนี้เป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดไว้ถึงในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อก
จากตําแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตําแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระมีจาํ นวน 4 คน ได้แก่
(1) นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
(2) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
(3) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
(4) นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้ง
ทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งที่ 1/2560
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 คนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะ
ผูน้ าํ และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควร
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากที่ได้มีมติกรรมการ เพื่อเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั้ง
กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ
เลือกตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังนั้น จํานวนกรรมการจะลดลงจาก 11 คนเหลือ 10 คน
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เนื่องจากในวาระนี้มีกรรมการ 3 คนคือ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา
มหากิจศิริ เป็ นกรรมการที่ครบการดํารงตําแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้
กรรมการทั้ง 3 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมตั ิในวาระนี้ออกไปนอกห้องประชุมก่อน ดังนั้นประธานฯ จึง
ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งให้ นายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นประธาน
ดําเนินการประชุมในวาระนี้แทน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลอื่นเพิม่ เติม
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้
ผูด้ าํ เนินการประชุมได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกคนทั้งที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 8 ให้ชดั เจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
สําหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาลงคะแนนเรี ยบร้อยทุกรายแล้ว ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนส่ งบัตรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้ งฉี กบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนําไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผูถ้ ือหุน้ ทุกคนพร้อม
กันในคราวเดียว
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง
ดังนี้
8.1
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

684,603,919
99.8159

509,280
0.0742

752,879
0.1097

0
0.0000

685,866,078
100.0000

8.2
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

677,673,793
98.8055

7,666,308
1.1177

525,977
0.0766

0
0.0000

685,866,078
100.0000
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8.3
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยง ดังต่อไปนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

683,858,223
99.7072

1,508,536
0.2199

499,319
0.0728

0
0.0000

685,866,078
100.0000

8.4
นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ กรรมการที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระ และยืน่ ใบลาออกการ
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการรที่ออกตามวาระท่านนี้
หมายเหตุ นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน
และกลับเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุ น้ หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้ น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการเข้ าใหม่
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 9
ผูด้ าํ เนิ นการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ปั จจุบนั จํานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ มีท้ งั สิ้ น 10 คน ซึ่ งแต่ละ
ท่านมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาและเสนอนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ เพิ่มเติม เนื่องจาก มีประสบการณ์ในธุรกิจ
ระหว่า งประเทศมากกว่ า 25 ปี ในหลากหลายกลุ่ ม ธุ ร กิ จ อาทิ ธุ ร กิ จ สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภค สิ น ค้า ปลี ก อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต และธุ รกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี้ นายจิเทนเดอร์
พอล เวอร์ มา ยังเคยใช้ชีวิต และปฏิ บตั ิ งานในต่ างประเทศมาแล้วถึ ง 4 ประเทศด้วยกัน โดยดํารงตําแหน่ ง ตั้งแต่ ระดับ
ผูบ้ ริ หารอาวุโสจนถึงระดับกรรมการด้านการเงิ นและการปฏิบตั ิ การ โดยตําแหน่ งล่าสุ ดก่อนที่จะเข้ามาร่ วมงานกับทาง
บริ ษทั ฯ คือ กรรมการบริ หารด้านการเงินและกรรมการของ บริ ษทั จินดัล สเตนเลส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ สมควรเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ซึ่ งจะทําให้จาํ นวน
กรรมการของบริ ษทั ฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 10 คน เป็ น 11 คน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน การเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งนายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษ ทั ฯ ด้ว ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อ หุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมี สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี ร ายละเอี ย ดผลการ
ลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

685,139,545
99.8938

492,187
0.0717

235,974
0.0344

0
0.0000

685,867,706
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 1,628 หุ ้น รวมเป็ นจํานวน 996 ราย นับ
จํานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 685,867,706 หุ น้

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
ผูด้ าํ เนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพือ่ อนุมตั ิกาํ หนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
และเบี้ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 เป็ นวงเงินไม่เกินจํานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินใน
ปี 2559 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจําปี 2559 ให้แก่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการรอบปี บัญชี 2559 สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รั บ คะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 ไว้ไม่เกิน 10
ล้านบาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจําปี 2560 ให้แก่กรรมการ
และกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

614,464,633

262,186

89.5802

0.0382

71,210,957
10.3815

0
0.0000

685,937,776
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 70,070 หุ น้ รวมเป็ นจํานวน 997
ราย นับจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้น 685,937,776 หุน้

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3. ว่ าด้ วยวัตถุประสงค์ ของบริษทั ฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าํ เนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
ผูด้ าํ เนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า
เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ครอบคลุมถึงการรับ
หลักประกันใดๆ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ จะต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ในกลุ่ม ดังนั้นบริ ษทั ฯ อาจให้มี
หลักประกันสําหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ โดยข้อความในวัตถุประสงค์ใหม่จะ
เป็ นดังนี้
“ข้อ 10 ทําการรับจํานองที่ดิน อาคาร โรงเรื อน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่น เพื่อเป็ นประกันการขายสิ นค้า เงินเชื่อ
การที่บริ ษทั รับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าทํางานในบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันแห่งหนี้ใดๆ (โดยมิได้รับฝากเงินหรื อรับ
เงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น)”
รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
บริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจดําเนินการใดๆ ตามที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3.
ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ และการมอบอํานาจตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั ฯ โดยข้อความในวัตถุประสงค์ใหม่จะเป็ นดังนี้
“ข้อ (10) ทําการรับจํานองที่ดิน อาคาร โรงเรื อน หรื ออสังหาริ มทรัพย์อื่น เพื่อเป็ นประกันการขายสิ นค้า เงินเชื่อ
การที่บริ ษทั รับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าทํางานในบริ ษทั ฯ หรื อเพื่อเป็ นหลักประกันแห่งหนี้ใดๆ (โดยมิได้รับฝากเงินหรื อรับ
เงินจากประชาชนและประโยชน์จากเงินนั้น)”
รวมถึงมอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
บริ ษทั มอบหมาย มีอาํ นาจดําเนิ นการใดๆ ตามที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 3. ว่า
ด้วยวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

685,481,664

21,935

99.9335

0.0031

434,177
0.0632

0
0.0000

685,937,776
100.0000

วาระที1่ 2 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้นางสาวกุสุมา เกิ ดผล ผูอ้ าํ นวยการสายการเงิน เป็ นผูช้ ้ ี แจงเกี่ยวกับที่มาและเหตุผลของการขอ
อนุมตั ิออกหุน้ กู้ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมฯ
นางสาวกุสุมา เกิดผลได้ช้ ีแจงเหตุผลของการให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ
ดังนี้
ก) การออกหุน้ กู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชําระหนี้เงินกู/้ การรี ไฟแนนซ์ และ/หรื อเพื่อการลงทุน และ/หรื อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริ ษทั ได้ครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ โดยจะออกเป็ นสกุลเงิน
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บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรื อในวงเงินสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุล
ต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเท่า (ซึ่ งไม่รวมหุน้ กูว้ งเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2558)
หุน้ กูด้ งั กล่าวอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน อาจไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ไ็ ด้
โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออก และเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่มี
การซื้ อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้ตน้ เงินคงค้างของหุน้ กูล้ ดลง ให้บริ ษทั สามารถออกหุน้ กูเ้ พิม่ เติมได้อีก ภายในวงเงินที่
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ น้ กู้ หลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิในการไถ่
ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรั พย์ นายทะเบียนหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ
เอกสารต่ างๆ รวมถึ งการติ ดต่ อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมตั ิการออกหุน้ กู้ ตามที่บริ ษทั ฯ ได้นาํ เสนอและปรากฎตามข้อมูลใน
หนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุน้ กู้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
ก) ให้บริ ษทั ฯ ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ได้ครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/หรื อเป็ นคราวๆ โดยจะออกเป็ นสกุลเงิน
บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) หรื อในวงเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุล
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ต่างประเทศอื่นในจํานวนที่เทียบเท่า โดยการออกหุน้ กู้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการชําระหนี้เงินกู/้ การรี ไฟแนนซ์ และ/หรื อเพื่อ
การลงทุน และ/หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบริ ษทั
หุน้ กูด้ งั กล่าวอาจมีหรื อไม่มีหลักประกัน อาจไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ และอาจมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูก้ ไ็ ด้
โดยเสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด ตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่วา่ จะ
เสนอขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป และอาจออก
และเสนอขายเพื่อทดแทนหุน้ กูท้ ี่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณี ที่มี
การซื้ อคืนหุน้ กูด้ งั กล่าว อันมีผลให้ตน้ เงินคงค้างของหุน้ กูล้ ดลง ให้บริ ษทั ฯ สามารถออกหุน้ กูเ้ พิ่มเติมได้อีก ภายในวงเงินที่
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ข) ให้คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุ คคลที่
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหุ ้นกู้ หลักประกัน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการ
ไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรั พย์ นายทะเบียนหุ ้นกู้ และ/หรื อ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อ
เอกสารต่ างๆ รวมถึ งการติ ดต่อให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จํานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
685,534,206
99.9401

ไม่เห็นด้วย
164,515
0.0239

งดออกเสี ยง
246,168
0.0358

บัตรเสี ย
0
0.0000

รวม
685,944,889
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 1 ราย นับจํานวนหุ ้นได้รวม 7,113 หุน้ รวมเป็ นจํานวน 998 ราย นับ
จํานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้ น 685,944,889 หุน้

วาระที่ 13

พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามลําดับวาระที่นาํ เสนอในหนังสื อเชิญประชุม
ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ฯ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ที่มาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นางสาวศราภรณ์ อินทรพรหม)
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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ประธานที่ประชุม

