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THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ครั้งที่ 1/2561
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 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
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการการลงทุน
3. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ
การลงทุน
4. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน/กรรมการบริ หาร/กรรมการกากับดูแลกิจการ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
6. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่ม
อาหารและเครื่ องดื่ม
7. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ
10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการอิสระ
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
อัลนัสซารี
หมายเหตุ กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 100

26/26-27 Orakarn Bldg., 8th Floor, Soi Chidlom, Ploenchit Road, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330
Tel : +66 (0) 2250-0569, 2254-8437 Fax: +66 (0) 655 5630 E-Mail Address : tta@thoresen.com Website: www.thoresen.com
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ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุม:
1.
2.

นายซิกมันต์ สตรอม
นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด

3.
4.
5.

นายโรเบิร์ต แอนดรู ว์ ฮิลลิเออร์
นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริ ญ
นายพรเทพ เลิศวรธรรม

6.

นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์

7.
8.

นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์
นายกฤษฎา บุญไชยะ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริ หาร
ความเสี่ ยง/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน บริ ษทั พีเอ็ม
โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ/รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จากัด
ผูอ้ านวยการฝายบัญชีและการเงิน บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จากัด

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม:
1.
2.

นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
นายดิกสัน ตัง

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ:
1.
2.
3.

นางวรพินท์ อิศราธรรม
นายอนุสรณ์ ชาญเชี่ยว
ดร. ชนันธร กถาเสนีย ์

เลขานุการบริ ษทั
ที่ปรึ กษากฎหมาย สานักงานกฎหมาย เอ.ซี. กรุ งเทพ
ผูแ้ ปลภาษา บริ ษทั ยูนีค ทรานสเลชัน่ จากัด

เริ่มการประชุม:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอภิญญา
ตั้งปภาวิชญ์ เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ และผูด้ าเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และมอบหมายให้นางสาว
เปมิกา ช่วงฉ่ า เป็ นผูป้ ระกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ
นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ (ผูด้ าเนินการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและแนะนา
คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย และผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ด้วยตนเองจานวน 365 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 381,681,388 หุน้ และโดยการมอบฉันทะจานวน 298 ราย นับจานวนหุน้ ได้
322,386,210 หุน้ รวมจานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 663 ราย นับจานวนหุน้ ได้รวม 704,067,598
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.6327 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 1,822,464,006 หุน้ ทั้งนี้ มี
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้นไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
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หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นเข้าสู่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561
และได้มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ เป็ นผูช้ ้ ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น
และการนับคะแนนเสี ยง
นางสาวอภิญญา ตั้งปภาวิชญ์ ชี้ แจงขั้นตอนการประชุ ม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น และการนับ
คะแนนเสี 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
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
7.
ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยงเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมีการดาเนินการประชุมหรื อพิจารณา
วาระต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
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หลังจากที่ผดู ้ าเนินการประชุมได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุน้ แล้ว ประธานฯ ขอให้มีผถู ้ ือหุ ้น 2 รายมาเป็ นสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสี ยงด้วย ซึ่ งได้มีผูถ้ ือหุ ้น 2 รายคือ นางสาวกนกวรรณ อิสรัชตพล ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวสุ วรรณา
เอื้อเบญจพล และนางสาวธราธร ภู่ศรี ทอง ผูร้ ับมอบฉันทะจากนายสุรพงศ์ พวงคา
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผูด้ าเนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2560 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

708,693,032
100.0000

0
0.0000

111,556
-

0
-

708,804,588
-

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 45 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 4,736,990 หุ้น
รวมเป็ นจานวน 708 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้ น 708,804,588 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริ ษทั ฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ถึงภาพรวมของการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา
TTA เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ (Investment Holding Company) ใน
ได้แก่ ธุรกิจบริ การขนส่งทางเรื อ
โดยบริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) (“เมอร์เมด”) ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิ งคโปร์ ธุรกิจเคมีภนั ฑ์เพื่อการเกษตร ผลิตและจาหน่ายปุ๋ ยในประเทศ
โดยบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการลงทุนด้านอื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่ง
ทางเรื อ และกลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง มีรายได้รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 60-70 ของรายได้ท้ งั หมด และมี EBITDA รวมกัน
คิดเป็ น ร้อยละ 70-80 ของ EBITDA ทั้งหมด
ด้านยุทธศาสตร์ บริ ษทั ฯ ยังคงเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักที่มีอยู่ และสร้างความแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนให้กบั ธุรกิจ
ในปัจจุบนั ได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางเรื อ
และ ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตร ซึ่ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักนี้ มี
รายได้รวมประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ท้ งั หมด โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งทางเรื อ
อย่างไรก็ตาม ทั้งสามธุรกิจหลักนี้เป็ นธุรกิจที่ข้ ึนกับฤดูกาล (Cyclical) เพื่อให้การลงทุนมีที่ความเสถียรและสมดุล บริ ษทั ฯ
จึงได้กระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความมัน่ คง ไม่ข้ ึนกับฤดูกาล และมีโอกาสที่จะเติบโตสูง เช่น ธุรกิจอาหารและ
เครื่ องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ า และธุรกิจโลจิสติกส์
สาหรับธุรกิจขนส่งทางเรื อ
ระดับที่ต่าสุดที่ 290
จุด สาหรับปี 2560

ในปี ที่ผา่ นมา
BDI อยูใ่ นแนวโน้มขาขึ้น โดยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
สู่ระดับสูงสุดที่ 1,743 จุดในเดือนธันวาคม 2560 และมีค่าเฉลี่ยที่ 1,145

ขณะที่
รวมทั้งงานบริ การวิศวกรรมใต้ทะเล และงานขุดเจาะเป็ นธุรกิจที่จะได้รับ
ผลกระทบจากราคาน้ ามัน ซึ่งราคาน้ ามันดิบในปั จจุบนั ยังคงผันผวน ประกอบกับปริ มาณเรื อขุดเจาะทัว่ โลกมีจานวนมาก
เกินความต้องการใช้งานทาให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสูง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ร่ วมในธุรกิจขุดเจาะยังได้รับการต่อ
สัญญาเพิ่ม 3 ปี สาหรับการใช้เรื อขุดเจาะแบบสามขาทั้งสามลา รวมถึงการต่อสัญญางานบริ การวิศวกรรมใต้ทะเลซึ่งได้รับ
การขยายระยะเวลาการให้บริ การต่อไปอีก 2
นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ ได้เข้าซื้อสิ นทรัพย์ในกิจการพิซซ่าฮัทในประเทศไทยจากบริ ษทั ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) เพื่อกระจายความหลากหลายไปสู่ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งมีการเจริ ญเติบโตและมีความ
มัน่ คง ภายใต้บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูร้ ับสิ ทธิในแฟรนไชส์ พิซซ่าฮัท เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย โดยในปี 2560 ได้เปิ ดสาขาเพิ่มขึ้น 13
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หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานภาพรวม
และแนวโน้มธุรกิจของบริ ษทั ฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดาเนินงาน รวมถึงสรุ ปผลประกอบการสาหรับงวดสิ บสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังนี้
-

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 692
และมีผลกาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 588
ซึ่งนับเป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดีมาก

-

ในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 13,360
ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี
2559 (ปี 2559 : รายได้รวมเท่ากับ 13,662 ล้านบาท) แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มีผลกาไรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญแม้วา่ จะมีรายได้ที่ลดลงเพียงเล็กน้อย

-

ในส่วนของสามกลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรื อ กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง
กลุ่มธุรกิจเคมีภณั ฑ์เพื่อการเกษตร จะเห็นได้วา่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรื อมีผลประกอบการที่โดดเด่นมากที่สุด
เนื่องจากในปี 2560 สามารถพลิกกลับมามีผลกาไรที่จานวน 408
2559
ที่
-

บริ ษทั ฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งมากซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ ต่อไปในอนาคตได้
โดยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยูท่ ี่ 25,254 ล้านบาท

-

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (Net
IBD to Equity Ratio) อยูท่ ี่ 0.07 เท่า

-

ในส่วนงบการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้
จัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 35,585
มีหนี้สินรวมจานวน 10,531 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมจานวน 25,054
ทั้งนี้ เนื่องด้วย
บริ ษทั ฯ มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั ย่อยอยูห่ ลายบริ ษทั จึงมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ รวมอยูจ่ านวน
19,738 ล้านบาท และมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมอีกจานวน 5,316 ล้านบาทในส่วนงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มี
จาก
และ
จานวน 13,392 ล้านบาท
มี
ละขายจานวน 10,948 ล้านบาท มีกาไรสาหรับปี จานวน 692
และมีส่วนที่
เป็ นของบริ ษทั ฯ จานวน 588 ล้านบาท

-

ในส่วนงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยูท่ ี่ 4,332
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่องจากวาระที่ 2
เป็ นวาระเพื่อทราบ แต่วาระที่ 3 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่องจากการรายงาน ผลการดาเนินงานใน
วาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่
3 ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ด้วย
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

จากการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ที่มีผลประกอบการดีข้ ึนอย่างเห็นได้ชดั
เหตุใดราคาหุน้ TTA จึงไม่สมั พันธ์กบั ผลประกอบการตามที่รายงาน ราคายังคงต่าอยู่
ขณะที่บริ ษทั ฯ มีเงินสดสี่ พนั กว่าล้าน แทนที่จะนาไปใช้ในการลงทุนต่างๆ ขอแนะนาให้
บริ ษทั ฯ ซื้อหุน้ ของตนเองคืน (Share Buyback) ได้แล้ว เพื่อพยุงราคาไม่ให้ต่ากว่าที่ควรจะ
เป็ น หวังว่าผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ของบริ ษทั ฯ จะพร้อมดูแลผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
บริ ษทั ฯ
ยินดีรับเรื่ องการซื้อหุน้ คืนไปพิจารณาและศึกษาใน
รายละเอียด สาหรับเรื่ องราคาหุน้ TTA ที่ยงั ไม่ปรับตัวตามผลประกอบการของบริ ษทั ฯ นั้น
แม้วา่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรื อ และกลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง ที่ผา่ นมาได้รับผลกระทบ
จากการปรับลดของดัชนี BDI (Baltic Dry Index) หรื อค่าระวางเรื อเฉลี่ย และการปรับลดลง
ของราคาน้ ามัน ทาให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบคือ รายได้ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ได้พยายามประคับประคองเพื่อให้ผา่ นพ้นวิกฤตการณ์ดงั กล่าวมาได้ ในขณะที่
บริ ษทั ในธุรกิจเดียวกัน ต้องปิ ดตัวลงเป็ นจานวนมาก สาหรับในปี 2560 บริ ษทั ฯ สามารถทา
กาไรได้ 588 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลประกอบการที่ขาดทุน คาดว่านักลงทุน
ยังคงจับตาดูการประกอบธุรกิจการเดินเรื อว่าจะยังคงดีต่อเนื่องหรื อไม่ ทาให้ราคาหุน้ ใน
ตลาดฯ จึงยังไม่ได้ปรับตัวตามผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ซึ่งการขึ้นหรื อลงของราคาหุน้
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะดูแลเรื่ องการบริ หารงานเพื่อให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นกว่านั้น ซึ่งบริ ษทั ฯ คาดว่าผลประกอบการของปี 2561 น่าจะดีกว่าผลประกอบการ
ในปี ที่ผา่ นมา

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมว่าผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมาจะเห็นได้วา่ ดีข้ ึนมาก
และราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ก็ได้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้มีการ
จัดประชุมและพบปะกับผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงาน
SET Opportunity Day และคาดว่าราคาน่าจะดีข้ นึ ตามลาดับ จากการที่ผลประกอบการของ
ธุรกิจขนส่งทางเรื อ ซึ่งจะเติบโตมากกว่าปี ที่ผา่ นมา

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ได้เสริ มเรื่ องราคาหุน้ TTA ว่าผูถ้ ือหุน้ อาจยังไม่แน่ใจในความสามารถในการทากาไรของ
บริ ษทั ฯ เนื่องจากธุรกิจมีความผันผวน แต่การที่ธุรกิจขนส่งทางเรื อดีข้ ึนตามลาดับ จะทาให้
ผูถ้ ือหุน้ มัน่ ใจมากขึ้น นักลงทุนก็จะหันมาสนใจหุน้ TTA มากขึ้น
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Mr. Basant Kumar Dugar
ผูถ้ ือหุน้

ได้กล่าวชมเชยที่ผบู ้ ริ หารสามารถนาพาบริ ษทั ฯ มาถึงจุดที่สามารถทากาไรให้บริ ษทั ฯ ได้
เป็ นการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการบริ หารเงินสดได้อย่างดียงิ่
ตามผลประกอบการที่นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มาผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานไป สาหรับเรื่ องธรรมาภิบาลน่าจะยกระดับขึ้นไปอีก

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้คาชมเชยและคาแนะนาแก่บริ ษทั ฯ ซึ่งเรื่ องการยกระดับ CG
CG เพื่อให้
ได้รับการจัดอันดับเป็ น 5 ดาว

นายวิชิต ลือชัยประสิ ทธิ์
ผูถ้ ือหุน้

อยากทราบอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (Return on Assets:ROA) ของแต่ละธุรกิจว่า
เป็ นเช่นไร รวมถึงนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ของบริ ษทั ฯ มีการกาหนดอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) ไว้ที่เท่าไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ (Return on Assets:ROA) ของแต่ละธุรกิจเป็ นดังนี้
กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรื อ
3.6%
กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง
1.0%
กลุ่มธุรกิจเคมีภณั ฑ์เพื่อการเกษตร
9.6%
TTA
1.8%

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานเพื่อให้ ROA เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคง
ต้องใช้เวลาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผลู ้ งทุน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุน้ TTA เพิ่มสูงขึ้นได้
สาหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าร้อยละ 10 ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ของ
ธุรกิจแต่ละประเภทด้วย

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ มีคาถามดังนี้
สาหรับธุรกิจขนส่งทางเรื อ
1) ขอทราบอัตราค่าระวางเรื อเฉลี่ย (TCE rate) เปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมของบริ ษทั ฯ
และ ต้นทุนจากการดาเนินงานต่อวัน (Operating Cost Per Day) โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3
และ 4
2) บริ ษทั ฯ มีเรื อทั้งหมด 21 ลา และมีการใช้เรื อเช่าอีก 6 ลา โดยปี ที่ผา่ นมามีการขายเรื อ 2
ลา และซื้อใหม่ 3 ลา โดยมีอายุการใช้งานของเรื อเฉลี่ยประมาณ 12 ปี เหตุใดบริ ษทั ฯ จึงไม่
ซื้อเรื อใหม่ แล้วบริ ษทั ฯ จะรองรับหรื อได้ผลประโยชน์จากการที่ค่าระวางเรื ออยูใ่ นช่วงขา
ขึ้นได้อย่างไร
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3) การที่ในอนาคตจะมีการออกกฎหมายบังคับให้เรื อต้องใช้น้ ามันที่มีซลั เฟอร์ต่า จะทา
ให้มีผลระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ อย่างไร และบริ ษทั ฯ มีแผนรับมือกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างไร
ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง
- อยากทราบว่าการต่อสัญญาให้บริ การในปี ที่ผา่ นมามีกาไรขั้นต้น (Margin) เท่าไร และ
ราคาน้ ามันที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นมากในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อเมอร์เมดอย่างไร
ธุรกิจการลงทุนอื่น
พิซซ่าฮัท
- อยากทราบว่าพิซซ่าฮัทมีจุดคุม้ ทุนที่เท่าไหร่ จานวนสาขาต้องเพิ่มและราคาต้องเป็ น
เท่าไหร่ ถึงจะถึงจุดคุม้ ทุน
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน) (“UMS”)
- ขอตัวเลขรายได้จากการขายและปริ มาณการขายถ่านหิ นของ UMS ในปี ที่ผา่ นมา
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
สาหรับธุรกิจขนส่งทางเรื อ (Shipping)
เจ้าหน้าที่การเงิน
1) การเปรี ยบเทียบธุรกิจขนส่งทางเรื อกับคู่แข่ง บริ ษทั ฯ มีรายได้ต่อวันอยูท่ ี่ 8,469 เหรี ยญ
สหรัฐ ขึ้นอยูก่ บั ประเภทและขนาดของเรื อที่ใช้ เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั พรี เชียส ชิปปิ้ ง จากัด
(มหาชน) (“พรี เชียส ชิปปิ้ ง”) ซึ่งมีรายได้ต่อวัน อยูท่ ี่ 8,269 เหรี ยญสหรัฐ
2) ขนาดของกองเรื อ มีเรื อจานวน 21 ลา และเรื อที่เช่ามาเสริ มกองเรื อเพิ่มเติมอีก 6-7 ลา
เนื่องจากที่ตอ้ งใช้การเช่าเรื อเพราะไม่ได้มีการให้บริ การตลอดทั้งปี จะมีงานเพียงบางเดือน
หรื อ 2-3 สัปดาห์ จึงไม่คุม้ ค่า หากบริ ษทั ฯ ต้องซื้อเรื อเพื่อให้บริ การเป็ นบางเวลาเท่านั้น
สาหรับการซื้อเรื อที่บริ ษทั ฯ ซื้อเรื อมือสอง แทนที่จะใช้เรื อต่อใหม่น้ นั ขึ้นกับปั จจัยต่างๆ
หลายประการ โดยเรื อใหม่น้ นั ต้องใช้เวลาในการต่อเรื อประมาณ 2 ปี รวมทั้งมีค่าเสื่ อมราคา
ที่สูงมาก ซึ่งในอนาคตอีก 2 ปี ที่จะสามารถใช้งานได้น้ นั ความต้องการของตลาดก็อาจจะ
เปลี่ยนไปแล้ว นอกจากนั้น เรื อมือสองที่บริ ษทั ฯ ซื้อ เป็ นเรื อที่มีคุณภาพดี ซึ่งเมื่อซื้อแล้ว
สามารถนามาใช้บริ การลูกค้าได้ในทันที
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3) สาหรับการใช้น้ ามันที่มีซลั เฟอร์ต่านั้น ขณะนี้ยงั ไม่มีขอ้ ยุติและยังไม่มีการประกาศเป็ น
กฎหมาย
ธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง
- เรื่ องเมอร์เมด บริ ษทั ฯ ได้ต่อสัญญาว่าจ้างงานเมื่อปี 2559 แต่ไม่ใช่ระยะยาว เป็ นเพียง
เวลาแค่ 3 ปี ในแท่นขุดเจาะ และต่อสัญญาว่าจ้างงาน 1 ปี กับ Aramco เมื่อปี ที่แล้ว และ
ในปี นี้เราจะมีการต่อสัญญาอีก เมื่อเวลาราคาน้ ามันโลกต่าลง เราจะไม่ต่อสัญญาใน
ระยะยาว
ธุรกิจการลงทุนอื่น
พิซซ่าฮัท
- เนื่องด้วยเหตุผลทางการค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถจะเปิ ดเผย
ข้อมูลได้ในขณะนี้ แต่เชื่อว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถทากาไรได้ในปี นี้
บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด (มหาชน) (“UMS”)
- ส่วนเรื่ องของ UMS ที่เปรี ยบเทียบ Volume ในปี 2560 กับ 2559 ยอดขายต่าลง
เนื่องจากถ่านหิ นประเภทที่ถูกส่งมาจากซัพพลายเออร์
ยังไม่ใช่ถ่านหิ นประเภทที่
ต้องการ แต่เชื่อว่าจะมีการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนในอนาคตอันใกล้น้ ี
แต่ในทางด้านธุรกิจอื่นๆของ UMS ก็เป็ นไปในทิศทางที่ดี และผูบ้ ริ หารในรุ่ นปั จจุบนั
กาลังปรับกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลการดาเนินกิจการที่น่าพอใจ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

บริ ษทั ฯ ค่อนข้างพอใจกับจานวนสาขาของพิซซ่าฮัท เพราะเราเปิ ดเพิ่มขึ้นมาเรื่ อยๆ แสดง
ให้เห็นว่าเราอยูใ่ นจุดที่น่าพอใจแล้ว และเมื่อดาเนินการต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าจะมา
รายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเพิ่มเติม

นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

จากการรายงานของบริ ษทั ฯ

อยากทราบว่าเมื่อผูบ้ ริ หารมองว่า

ดัชนี

BDI

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา บริ ษทั ฯ มีนโยบายปลดระวางและขายเรื อเก่าออกไป และทดแทนด้วยการซื้อเรื อใหม่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มือสองที่มีประสิ ทธิภาพดีกว่าเข้ามาเสริ มกองเรื อ เพื่อรองรับการให้บริ การแก่ลูกค้า และให้
อาวุโสและประธาน
สามารถแข่งขันในตลาดได้
เจ้าหน้าที่การเงิน
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ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมิได้แนะนาตัว

ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า ได้ถือหุน้ TTA มายาวนานกว่า 20 ปี ขณะที่ราคาหุน้ TTA
ลดต่าลงไปเรื่ อยๆ อยากถามว่า ผูบ้ ริ หารจะรับผิดชอบอย่างไร และเมื่อไรราคาหุน้ จะดีข้ ึน

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ทีมงานบริ หารปัจจุบนั เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ที่ถือหุน้ มาประมาณ 6-7 ปี ซึ่งเป็ นทีมบริ หารคนละ
ชุดกับเมื่อ 20 ปี ที่ผา่ นมา และผูบ้ ริ หารก็พยายามปรับปรุ งธุรกิจที่ทาให้ดีข้ ึนตามลาดับ แต่
สถานการณ์บางอย่างก็อยูเ่ หนือการควบคุม เช่น การเปลี่ยนแปลงของดัชนีค่าระวางเรื อโดย
เฉลี่ย (BDI)

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่าทั้งธุรกิจขนส่งทางเรื อ และธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง เป็ นธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันและดัชนีค่าระวางเรื อเฉลี่ย ตามที่ได้ช้ ีแจงไป
แล้ว บริ ษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องทาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่ผลประกอบการไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ความผันผวนของปัจจัยบางอย่างที่อยูเ่ หนือการควบคุม (Cycling Business)

นายธีระพล บุตรธุระ
ผูถ้ ือหุน้

มีขอ้ ซักถามเรื่ องเงินกูย้ มื ที่ให้กบั บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัสตรี กรุ๊ ป จากัด (“ไซโน
แกรนด์เนส”) กาลังจะครบกาหนดในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ เราควรจะได้จานวนหุน้
เพิ่มเติม เรามีวธิ ีการจัดการอย่างไร
และสอบถามเพิ่มเติมสาหรับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซึ่งเคยมีการซื้อที่ดิน
ไว้ มูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท ว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายหรื อจะดาเนินการอย่างไรกับที่ดิน
ดังกล่าว และจะสามารถทากาไรให้กบั บริ ษทั ฯ คิดเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
ร้อยละเท่าไหร่ รวมถึงการลงทุนอื่นๆในประเทศต่างๆ ว่ามีผลตอบแทนอย่างไร
มีการลงทุนอย่างไร กับบริ ษทั อะไรบ้าง อย่างที่ลงทุนกับ Suez

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการลงทุนทั้งในธุรกิจและการให้กยู้ มื เงินกับบริ ษทั ย่อย เช่น ได้ให้เงิน
กูย้ มื กับไซโน แกรนด์เนส ในปี 2559โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่าเสมอในอัตราร้อยละ
12 ซึ่งสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวจะสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ในปี 2561 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มี
นโยบายที่จะแปลงหนี้เป็ นทุนแต่อย่างได
สาหรับการลงทุนโดยการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ ก็เป็ นไปตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
การลงทุนดังกล่าว เป็ นการบริ หารทางการเงินและบริ ษทั ยังไม่มีขอ้ ยุติ สาหรับการใช้
ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว โดยอาจเข้าร่ วมกิจการ รวมตัวในอนาคตหรื อไม่ บริ ษทั ฯ ต่างๆ
ยังไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ในขณะนี้ เพราะจะทาให้เกิดการเก็งราคาได้
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การร่ วมทุนกับ Suez ของประเทศฝรั่งเศส เป็ นการลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยงั
อยูร่ ะหว่างการศึกษาในโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบต่อไป
นายกุลศักดิ์ หล่อเทียนทอง
ผูร้ ับมอบฉันทะจาก
นางสาวดาเรศ พิเชฐพงศา
ผูถ้ ือหุน้

ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่ารู ้สึกชื่นชมกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ แต่การที่
ราคาหุน้ TTA
ผูด้ ูแล จึงเสนอให้เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ (Share Addition)
อกจากนั้น อยากทราบโครงสร้าง
รายได้ที่มาจากแต่ละธุรกิจว่าเป็ นอย่างไร

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

บริ ษทั ฯ ขอรับไว้พิจารณาสาหรับทั้ง Share Buyback และ Share Addition

นางสาวมานมีตกอร์ จาวลา

อยากทราบว่าในจานวนเรื อทั้งหมด 21 ลา มีกี่ลาที่บริ ษทั ฯ ทา สัญญาว่าจ้างงานล่วงหน้า
(Forward Contract) และอยากทราบผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจพิซซ่าฮัท ว่าเป็ นอย่างไร

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ได้ช้ ีแจงว่าบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาว่าจ้างงานล่วงหน้า (Forward Contract) ในอัตราที่ต่ากว่า
ร้อยละ 5 ของจานวนทั้งหมด สาหรับพิซซ่าฮัท คาดว่าภายในสิ้นปี นี้น่าจะถึงจุดคุม้ ทุน

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สาหรับสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้ อมทั้งรายงาน
ของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
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มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

712,505,790
99.9463

382,680
0.0536

1,015,212
-

78,984
-

713,982,666
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 168 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 5,178,078 หุ้น
รวมเป็ นจานวน 876 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 713,982,666 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
การจ่ายเงินปั นผลประจารอบปี บัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.075 บาท
ต่อหุน้ จากกาไรสุทธิของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุ ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในวันที่ 23
พฤษภาคม 2561
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ผูถ้ ือหุน้

มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท และ 0.30 บาท รวมทั้งมีท้ งั มี
การเสนอให้บริ ษทั ฯ จ่ายปั นผลในรู ปของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (warrant)

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ทางบริ ษทั มีนโยบายจ่างเงินปั นผลดังที่เสนอมา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากปั จจัย
หลักได้แก่ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุนการ
ขยายกิจการของบริ ษทั หากผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วย ขอให้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย เนื่องจากฝ่ าย
ดาเนินงานได้คิดอย่างรอบคอบแล้ว ส่วนความคิดเห็นต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ จะรับมา
ประกอบการพิจารณาในคราวถัดไป

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.075 บาทต่อหุน้ โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ประธานฯแจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาและมีมติ อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลในรู ปของเงิ นสดในอัตรา 0.075 บาทต่อหุ ้น
สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

712,570,725
99.9416

415,880
0.0583

924,082
-

78,984
-

713,989,671
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 7,005 หุ้น รวมเป็ นจานวน 878 ราย นับ
จานวนหุ้นได้ท้งั สิ้ น 713,989,671 หุ้น

วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
กาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิให้
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชีดงั กล่าว โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2
3

นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
นายวัชระภัทรพิทกั ษ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669

โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ น
รวม และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)
เป็ นจานวน 3,848,000 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 อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 และนายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ นรวม และอนุ มตั ิค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี
2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นเงินจานวนทั้งสิ้น 3,848,000 บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

712,908,253
99.9996

2,369
0.0003

1,000,865
-

78,984
-

713,990,471
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 800 หุ้น รวมเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นมาเข้าร่ วมจานวน 880 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 713,990,471 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระ 6

ผูด้ าเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า วาระนี้ เป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
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ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 4 คน ได้แก่
(1) นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
(2) นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
(3) นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
(4) นายโมฮัมหมัด ราเชล อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี
ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นที่
น่ าพอใจตลอดระยะเวลาที่ ดารงตาแหน่ ง จึ งเห็ นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสมบูรณ์เกี ยรติ เกษมสุ วรรณ นาย
เชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี กลับเข้า ดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
บุคคลทั้ง 4 คนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผูน้ า และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและ
ความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ครั้งที่ 1/2561 คือตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2561 นี้เป็ นต้นไป
นอกจากนั้น กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ คุณสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ คุณเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ และคุณโมฮัมหมัด
ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี เป็ นกรรมการอิสระ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การเป็ น
กรรมการในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน
คือ นายสมบูรณ์เกี ยรติ เกษมสุ วรรณ นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด
เอ็ม.อัลนัสซารี ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมตั ิในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมก่อน
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนทั้งที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนวาระที่ 6 ให้ชดั เจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
สาหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เมื่อพิจารณาลงคะแนนเรี ยบร้อยทุกรายแล้ว ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ
โดยไม่ตอ้ งฉี กบัตร ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จากผูถ้ ือหุ ้นทุกคนพร้อม
กันในคราวเดียว
มติ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีม ติอนุ มตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง
ดังนี้
6.1
นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

710,639,342
100.0000

0
0.0000

3,272,345
-

78,984
-

713,990,671
-

6.2
นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

710,639,342
100.0000

0
0.0000

3,272,345
-

78,984
-

713,990,671
-
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6.3
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

705,475,046
99.2524

5,313,296
0.7475

3,123,345
-

78,984
-

713,990,671
-

6.4
นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.อัลนัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

616,015,060
86.8038

93,648,494
13.1961

4,248,133
-

78,984
-

713,990,671
-

หมายเหตุ 1. นายสมบูรณ์ เ กี ยรติ เกษมสุ วรรณ นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิช ช์ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ ง และนายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม .
อัลนัสซารี เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุ ้นหลังการนับคะแนนเสร็ จสิ้ น
2.ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจานวน 1 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 200 หุ้น รวมเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วม
จานวน 881 ราย นับจานวนหุ้นได้ท้ งั สิ้ น 713,990,671 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมถึงเงินรางวัล
ประจาปี (โบนัส) สาหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2561 เป็ นวงเงินไม่เกินจานวน 10 ล้านบาท (สิ บ
ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินในปี 2560 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทน
ประจาปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฎตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้อ งได้รั บคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้ง หมดของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มาประชุ มและมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ โดยกาหนด
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมถึงเงินรางวัลประจาปี
(โบนัส) สาหรับปี 2561 ไว้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนประจาปี 2561 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนน
เสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

710,480,697
99.4987

132,775
0.0185

3,267,525
0.4575

178,984
0.0250

714,059,981
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 69,310 หุ้น รวม
เป็ นจานวน 883 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 714,059,981 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 32
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
ผูด้ าเนิ นการประชุม ชี้ แจงต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นว่า ตามที่ หัวหน้ารั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้มีคาสั่งให้ยกเลิ ก
มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เมื่อเดือนเมษายน 2560 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 100 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่าย
ได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
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ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ในข้อ 103 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
ขณะที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 ว่าด้วยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการขอให้เรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้ โดยให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน จากัด มาตรา 100 เมื่อข้อความในมาตรา 100 เดิ มถูกยกเลิก
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32 จึงไม่สอดคล้องกับการบังคับใช้ของกฎหมายต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นดังนี้
“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดื อนนับแต่วนั
สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่ สิบห้าวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 35 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32 ตามที่ เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม และมี สิทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32 โดยได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการ
ลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
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จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
วาระที่ 9

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

710,901,310
99.5576

0
0.0000

3,079,687
0.4312

78,984
0.0110

714,059,981
100.0000

พิจารณากิจการอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พจิ ารณาเรื่ องต่างๆ ตามลาดับวาระที่นาเสนอในหนังสื อเชิญประชุม
ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ฯ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ที่มาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นางวรพินท์ อิศราธรรม)
เลขานุการบริ ษทั ฯ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผถู้ ือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทาให้จานวนหุ ้นในบางวาระเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จานวนยอดของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะที่เข้ามาประชุม เมื่อจบการประชุมมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 884 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 714,096,391 หุ้น
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