THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์
กรุ งเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดาริ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม:
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
3.

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง

4.

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา

5.

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ

6.

นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

7.
8.

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
นายสันติ บางอ้อ

9.

นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์

10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
11. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม.
อัลนัสซารี

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ
การลงทุน
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน/กรรมการบริ หาร/กรรมการกากับดูแลกิจการ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่ม
อาหารและเครื่ องดื่ม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ มีกรรมการจานวน 11 คน เข้าร่ วมประชุม คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

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. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
2.

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา

3.

นายซิกมันต์ สตรอม

4.

นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด

5.
6.
7.
8.
9.

นายสมชาย อภิญญานุกลุ
นายโรเบิร์ต แอนดรู ว์ ฮิลลิเออร์
นายนายคทารัฐ สุขแสวง
นายพิบูลย์ บัวคุณงามเจริ ญ
นายพรเทพ เลิศวรธรรม

10. นายโดม ลิ่วลมวิบูลย์
11. นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์
12. นายกฤษฎา บุญไชยะ
13. นายเชน เมืองครุ ฑ
ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม:

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร/
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/
กรรมการบริ หาร/กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการการลงทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงินบริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย
โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ/รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วสิ เซส จากัด
(มหาชน)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จากัด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั สยามทาโก้ จากัด

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
2. นายดิกสัน ตัง
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ:

ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

1. นางวรพินท์ อิศราธรรม
2. นายอนุสรณ์ ชาญเชี่ยว
3. ดร. ชนันธร กถาเสนีย ์
ผู้แทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้น

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

1.

นางสาวพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ

ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย

เริ่มการประชุม:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม และมอบหมายให้คุณณธษา เอื้อเจริ ญงาน
เป็ นผูช้ ่วยประธานฯ และผูด้ าเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และมอบหมายให้คุณกฤตภาส เงินเก่า
เป็ นผูป้ ระกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ
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คุณณธษา เอื้อเจริ ญงาน (ผูด้ าเนิ นการประชุม) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและแนะนาคณะกรรมการ
คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย และผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งว่า มีผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน
385 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 364,745,091 หุ ้น และโดยการมอบฉันทะจานวน 296 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 302,963,510 หุ ้น
รวมจานวนผูเ้ ข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็ น 681 ราย นับจานวนหุน้ ได้รวม 667,708,601 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ
36.6377 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ จานวน 1,822,464,564.00 หุ ้น ทั้งนี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
หลังจากนั้น ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นเข้าสู่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562
และได้มอบหมายให้คุณณธษา เอื้อเจริ ญงาน เป็ นผูช้ ้ ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น และ
การนับคะแนนเสี ยง
คุณณธษา เอื้อเจริ ญงาน ชี้ แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้น และการนับคะแนน
เสี ยงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. ในการประชุม จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่ กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูล
ประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะ
ซักถามหรื อแสดงความเห็ น กรุ ณ ายกมื อขึ้ น และเดิ นไปยังจุดที่ ได้จดั เตรี ยมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุ ณาผูถ้ ื อหุ ้น
แนะนาตัวก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น
2. ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ของ
ตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดียนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสี ยงที่ตอ้ งใช้ในการลงมติอนุมตั ิในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
และจะมีการแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่
เห็ นด้วย หรื อประสงค์จะงดออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง เมื่ อ
เรี ยบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนามานับคะแนน
สาหรับท่านผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสี ยงว่าไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงจะ
ถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น
5. สาหรั บในวาระที่ 6 เรื่ องการเลื อกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ านทั้งที่ เห็ น ด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื องด
ออกเสี ยง ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน และส่ งบัตรลงคะแนนของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน บริ ษทั ฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตร ทั้งที่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ทั้งนี้ จะมี การแจ้งให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสี ยงในเรื่ องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6. ในการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามที่ท่าน
ได้ลงคะแนนเสี ยงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสี ยงนอกเหนือจากคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง หรื อบัตรเสี ยดังกล่าว จะ
นับเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
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ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่าง
ชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็ นด้วยและไม่เห็นด้วย
หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า หรื อการไม่ทาเครื่ องหมาย
ใดๆ ในบัตรเลย เป็ นต้น
7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยงเพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาจะมีการดาเนินการประชุมหรื อพิจารณาวาระ
ต่อไปเว้นแต่ประธานจะแจ้งเป็ นอย่างอื่น
หลังจากที่ ผดู ้ าเนิ นการประชุมได้ช้ ีแจงผูถ้ ือหุ ้นแล้ว เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ใน
การจัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯ จึง เห็นควรให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงที่เป็ นอิสระใน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส โดยการนี้ ประธานฯ ขอให้มีอาสาสมัครจากผูถ้ ือหุ ้น
2 ราย มาเป็ นสักขี พ ยานในการนับ คะแนนเสี ยงในที่ ประชุ ม ซึ่ งได้มีผูถ้ ื อหุ ้น รายย่อย 2 ราย คื อ นางสาวพี รญา พิทักษ์
นิ ตินันท์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวชลธิ ชา ศิ ริพานทอง และนางสาวฉัฐอรุ ณ อรุ ณรัตน์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางสาวระ
หงษ์ มานะกิจ ได้เสนอตัวเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมในครั้งนี้
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 1 ซึ่งผูด้ าเนินการประชุม
ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ให้ที่
ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

671,110,412
99.9856

96,280
0.0143

317,086
-

0
-

671,523,778
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 110 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 3,815,177 หุ้น
รวมเป็ นจานวน 791 ราย นับจานวนหุ้นได้ท้ งั สิ้ น 671,523,778 หุ้น
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน เนื่ องจากวาระที่ 2
เป็ นวาระเพื่อทราบ แต่วาระที่ 3 เป็ นวาระเพื่ออนุมตั ิ จึงขอแยกวาระออกจากกัน เนื่ องจากการรายงาน ผลการดาเนินงานใน
วาระที่ 2 นี้ มีขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่ องกับวาระที่
3 ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ด้วย จากนั้นประธานฯ จึงขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารรายงานเกี่ ยวกับ ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมและแนวโน้มธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และขอให้นาย
จิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดาเนิ นงานและ
บทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ สาหรับ
รอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นมา ดังนี้
TTA เป็ นบริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ การลงทุ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์ โ ดยการถื อ หุ ้ น (Strategic Investment Holding
Company) ในหลากหลายธุรกิจ ปั จจุบนั พอร์ ตการลงทุนของ TTA แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ งทาง
เรื อ ซึ่งดาเนิ นธุรกิจขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองภายใต้บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี หรื อ โทรี เซน ชิปปิ้ ง โดย
TTA ถือหุ ้นในโทรี เซน ชิปปิ้ ง ร้อยละ 100 กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง ดาเนิ นธุรกิจให้บริ การงานวิศวกรรมใต้ทะเล และ
บริ ก ารขุด เจาะนอกชายฝั่ งแก่ บ ริ ษ ัท น้ ามัน และก๊ าซธรรมชาติ ทั่วโลกโดยบริ ษ ัท เมอร์ เมด มาริ ไ ทม์ จ ากัด (มหาชน)
(“เมอร์ เมด”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศสิ งคโปร์ โดย TTA ถือหุ ้นในเมอร์ เมดอยูร่ ้อยละ
58.2 กลุ่มธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตร ดาเนิ นธุรกิจผลิตและจาหน่ ายปุ๋ ยในประเทศเวียดนาม ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
“STORK” โดยบริ ษ ัท พี เอ็ ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ้ ง จ ากัด (มหาชน) (“PMTA”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ที่ จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดย TTA ถื อหุ ้น ใน PMTA อยู่ร้อยละ 68.5 และกลุ่มการลงทุ นอื่ น เช่น ธุ รกิ จอาหารและ
เครื่ องดื่ม ธุรกิจทรัพยากรน้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรื อ และกลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง มีรายได้
รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 60-70 ของรายได้ท้ งั หมด และมี EBITDA รวมกันคิดเป็ น ร้อยละ 70-80 ของ EBITDA ทั้งหมด
ด้านกลยุทธ์การลงทุน บริ ษทั ฯ มุง่ เน้นในการสร้างความมัน่ คงและการเติบโตในกลุ่มธุรกิจหลักที่มีอยูข่ องบริ ษทั ฯ
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรื อ กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง และกลุ่มธุรกิจเคมีภณั ฑ์เพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม ทั้งสาม
ธุรกิจหลักนี้เป็ นธุรกิจที่ข้ ึนกับฤดูกาล (Cyclical) เพื่อให้การลงทุนมีที่ความเสถียรและสมดุล บริ ษทั ฯ จึงได้กระจายการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความมัน่ คง ไม่ข้ ึนกับฤดูกาลและมีโอกาสที่จะเติบโตสูง เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจ
ทรัพยากรน้ า และธุรกิจโลจิสติกส์ โดยกลยุทธ์การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ จะเน้นการร่ วมทุน/พันธมิตร
(JV/Alliance) การควบรวมและการซื้อกิจการ (M&A) หรื อระบบแฟรนไชส์ (Franchise)
สาหรับธุรกิจขนส่งทางเรื อ ดัชนีบอลติค (Baltic Dry Index or “BDI”) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยูท่ ี่ค่าเฉลี่ย
1,353 จุด ในปี 2561 จากค่าเฉลี่ย 1,145 จุด ในปี 2560 ซึ่งเป็ นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของเรื อขนส่งสิ นค้าแห้งแบบเท
กองมีความสมดุลสอดคล้องกับอัตราตลาดของค่าระวางเรื อเฉลี่ยสุ ทธิ ของเรื อซุปปราแมกซ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบปี
ต่อปี จาก 9,168 เหรี ยญสหรัฐต่อวันในปี 2560 เป็ น 10,637 เหรี ยญสหรัฐต่อวันในปี 2561
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ขณะที่ ธุ รกิ จ บริ ก ารนอกชายฝั่ ง รวมทั้ง งานบริ ก ารวิศ วกรรมใต้ท ะเล และงานขุ ด เจาะเป็ นธุ ร กิ จ ที่ จะได้รั บ
ผลกระทบจากราคาน้ ามัน ซึ่ งในปี 2561 ราคาน้ ามันดิบมีความผันผวนอยูใ่ นช่วง 50-86 เหรี ยญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็
ตาม เมอร์เมดยังคงรักษาลูกค้าหลักในตะวันออกกลางได้โดยบริ ษทั ร่ วมในธุรกิจขุดเจาะได้รับการต่อสัญญา 3 ปี
ในปี ที่ผา่ นมา TTA มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้มีการเข้าซื้อหุน้ ร้อยละ 80.5 ของบริ ษทั เอเชีย อินฟรา
สตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (“AIM”) ซึ่งเป็ นผูอ้ อกแบบ ก่อสร้าง และให้บริ การครบวงจรทางด้านการ
บริ หารจัดการน้ าที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มธุรกิจบริ หารจัดการน้ าที่มีอยูเ่ ดิมของบริ ษทั ฯ
นอกจากนั้น TTA ยังได้รับสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการเข้าทาสัญญาแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์ (Taco Bell) กับบริ ษทั
ทาโก้เบลล์ เรสเทอรองตส์ เอเชีย พีทีอี แอลทีดี ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยัมแบรนด์ส อิงค์ ที่ทาหน้าที่บริ หารแบรนด์
ทาโก้เบลล์ในเอเชียซึ่งจะส่งผลให้ TTA สามารถเติบโตไปสู่ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งมีโอกาสเจริ ญเติบโตสูงและมี
ความมัน่ คง โดยดาเนินงานภายใต้บริ ษทั สยามทาโก้ จากัด (“STC”) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ TTA โดยในปี 2562 ได้มีการ
เปิ ดสาขาของทาโก้เบลล์จานวน 2 สาขา และมีแผนจะขยายสาขาอีก 40 สาขา ภายในปี 2565
ในส่วนของกิจการร้านอาหารพิซซ่าฮัท ซึ่งดาเนินงานภายใต้บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล จากัด (“PHC”) ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของ TTA และเป็ นผูร้ ับสิ ทธิในแฟรนไชส์ พิซซ่าฮัท เพียงรายเดียวในประเทศไทยจากกลุ่มบริ ษทั ยัม แบรนด์ส
อิงค์รายเดียวกันกับแฟรนไชส์ ทาโก้เบลล์น้ นั ในปี 2561 ได้เปิ ดสาขาเพิ่มขึ้น 29 สาขา ณ สิ้นปี 2561 มีจานวนสาขาทั้งสิ้น
137 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีสาขาจานวนทั้งสิ้น 108 สาขา
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้กล่าวรายงานภาพรวม
และแนวโน้มธุรกิจของบริ ษทั ฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของบริ ษทั ฯ
สาหรับปี สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
- ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 13,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี
2560 (ปี 2560: 13,360 ล้านบาท) รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากอัตราค่าระวางเรื อในธุรกิจขนส่งทางเรื อที่เพิ่มขึ้น
- บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นก่อนหักลบค่าเสื่ อมและค่าตัดจาหน่ายจานวน 3,087 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 10
เมื่อเทียบกับกาไรขั้นต้นก่อนหักลบค่าเสื่ อมของปี 2560 (ปี 2560: 3,425 ล้านบาท) เป็ นผลมาจากกาไรที่ลดลงของธุรกิจ
บริ การนอกชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มี EBITDA ที่แข็งแกร่ งอยูท่ ี่ 1,458 ล้านบาท และมีผลกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของ
บริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 210 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่เป็ นกาไรต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2
- บริ ษทั ฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งซึ่งจะสามารถรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ ต่อไปในอนาคตได้
โดยมีเงินสดภายใต้การบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,867 ล้านบาท และมีโครงสร้างเงินทุนที่ดีดงั จะสะท้อน
ให้เห็นจากที่บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Net IBD to Equity) ที่ลดลงอยูท่ ี่ 0.12
เท่า และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงานที่เป็ นบวกอยูท่ ี่ 1,629 ล้านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
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นายไกรวัลย์ คทวณิ ช
ได้เสนอแนะให้ปรับปรุ งการใช้สีสาหรับแผนภูมิแสดงโครงสร้างของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ย่อย (Corporate Structure) ในรายงานประจาปี เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุ ้นพบว่าบริ ษทั ทาโก้ เบลล์ มีการใช้ธงชาติไทย แต่ตดั แบ่งครึ่ งปรากฏใน
เว็ บ ไซต์ ก ารตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นการไม่ เ หมาะสมอย่ า งยิ่ ง นอกจากนั้ น ใน
แบบสอบถามของบริ ษทั ฯ มีท้ งั ภาษาไทยและอังกฤษแต่เป็ นการใช้ภาษาไทยที่ไม่ได้คุณภาพ
และเมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้มีการร้องเรี ยนโดยผ่านแบบสอบถาม แต่ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างไร
จึงมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ ควรมีระบบชาระค่าอาหารผ่านการตัดบัญชีหรื อแอปพลิเคชันต่างๆ
(Cashless Payment) รวมทั้ง ไม่ควรกาหนดขั้นต่าสาหรับการชาระด้วยบัตรเครดิต ในขณะที่
พิซซ่าฮัทยังคงใช้นโยบายผิดแล้วแจก แก้ไขกรณี ที่ลูกค้าสั่งอาหารแบบ Delivery ที่ บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถส่ งอาหารได้ภายในเวลาที่ กาหนด บริ ษทั ฯ จะแจกคูปองฟรี 1 ถาด สาหรับการ
รับประทานอาหารครั้งต่อไป ผูถ้ ือหุ ้นคิดว่าไม่ถูกต้องเนื่ องจากบริ ษทั ฯ มิได้แก้ไขปั ญหาตรงจุด
แต่วิธีการดังกล่าวกลับ ท าให้บริ ษ ัท ฯ ต้องมี ต ้น ทุ น เพิ่ มขึ้ น และสุ ด ท้ายจะท าให้ก าไรของ
บริ ษทั ฯ ลดลง
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

รับทราบปั ญหาและข้อคิ ดเห็ นจากผูถ้ ื อหุ ้น และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญ หาดังกล่าว อย่างไรก็ต าม นโยบายผิ ดแล้วแจกตามที่ ผูถ้ ื อหุ ้ น กล่ าว เป็ นนโยบายจาก
เจ้าของแฟรนไชส์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตาม ขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ได้ดูแลปั ญหาดังกล่าว
โดยจัดพนักงานบริ การให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอน
กลางวันและตอนเย็น รวมไปถึงเวลาฝนตก อีกทั้งยังคอยดูแลเขตการจัดส่ ง (Trade Zone) ให้
เหมาะสม

นายเจอดศักดิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ กล่าวว่าที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ มี การเพิ่มทุนถึงสองครั้ง รวมทั้งมีการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
ผูถ้ ือหุน้
(Warrants) 2 ครั้ง โดยกาหนดราคาแปลงสภาพที่ 18.50 บาท จนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
ได้หมดอายุลง ในขณะที่ราคาหุ ้น TTA ในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 5 บาท เนื่องจากดัชนี BDI ก็ได้ผ่าน
จุดต่ าสุ ดไปแล้ว ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ จึ งน่ าจะดี ข้ ึน แต่กาไรของบริ ษทั ฯ กลับลดลง แสดงว่า
การลงทุนที่ผ่านมานั้นไม่ประสบผลสาเร็ จ จึงอยากเสนอแนะให้บริ ษทั ฯ ลงทุนในธุรกิจที่ ดี
และให้ ผ ลตอบแทนสู ง แทน การลงทุ น ในธุ ร กิ จ อาหารทั้ งพิ ซ ซ่ า ฮัท และทาโก้ เบลล์
นอกจากนี้ อยากทราบว่าที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ ได้ทาการประเมินผลงานของผูบ้ ริ หารหรื อไม่ และ
บริ ษทั ฯ สมควรเปลี่ยนผูบ้ ริ หารหรื อยัง
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ชี้แจงว่า ราคาที่ลดลงของหุ ้นขึ้นกับปั จจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอก ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มี
การทา Roadshow และเข้าร่ วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์ใน SET Opportunity Day เพื่อให้
นักลงทุนได้รับทราบถึงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อย่างชัดเจน แม้วา่ ธุ รกิจขนส่ งทางเรื อ ดัชนี BDI
จะลดลงถึงจุดต่ าสุ ดในปี 2559 และเพิ่มสู งขึ้น ในปี 2560 และ2561แต่การออกกฎระเบี ยบ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรื อ IMO) ก็จะ
กระทบต่ออุปทานของเรื อซึ่งจะใช้ในอุตสาหกรรมบางภาคส่วน
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นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มว่า ราคาหุ ้นอาจไม่ได้สะท้อนจากผลประกอบการมากนัก เนื่ องจากราคา
ขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของนักลงทุน จึงขอให้ผถู ้ ือหุ ้นเชื่อมัน่ ใน Vision ของบริ ษทั ฯ ว่าบริ ษทั ฯ
จะเติบโตไปอย่างเข้มแข็งและแข็งแกร่ ง การเปลี่ยนแปลงจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นการ
ลงทุนในวันนี้ตอ้ งใช้ระยะเวลาในการสร้างกาไร

นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ

ได้ช้ ี แจงว่ า บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารด าเนิ น งานตามหลัก ธรรมาภิ บ าล โดยก าหนดให้ มี ก าร
ประเมินผลการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งผลการดาเนิ นงานเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการประเมิน
แต่มิใช่ท้ งั หมด โดยในปี ที่ผา่ นมาผลการประเมินในภาพรวมคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

สาหรับธุรกิจทาโก้ เบลล์ นั้น ผูถ้ ือหุน้ ได้รับข้อมูลมาว่าเป็ นแบรนด์เดียวของ YUM ที่ประสบ
ความสาเร็ จในสหรัฐอเมริ กา แต่ไม่ประสบความสาเร็ จในการลงทุนนอกประเทศ และการที่
บริ ษทั ฯ ต้องขยายสาขาตามสัญญานั้น อยากทราบว่าจะนาเงินจากไหนมาทาการขยายสาขา
และจะเกิดภาวะขาดทุนในอนาคตหรื อไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ช้ ีแจงว่าแนวโน้มในปั จจุบนั สาหรับภูมิภาคเอเชียนั้นประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างยิง่ และ
สาหรับบริ ษทั สยามทาโก้ จากัด มียอดขายที่ ดีมาก และได้รับการสนับสนุ นอย่างเต็มที่ โดย
ที มงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพจากทาโก้ เบลล์เอง นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยังมี ทีม บริ ห ารที่ มีความ
เชี่ ยวชาญในธุ รกิ จด้านนี้ โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะคอยจับตามองแนวโน้มของ
ธุรกิจดังกล่าวยังใกล้ชิด สาหรับเงินที่จะใช้ในการขยายสาขาจะมาจากกาไรสะสมและเงินทุน
จากผูถ้ ือหุน้ โดย TTA ถือหุน้ ในบริ ษทั สยามทาโก้ จากัด ร้อยละ 70

นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ ยวกับสาเหตุการขาดทุนของเมอร์ เมดที่ มี อตั ราการใช้ประโยชน์จากเรื อ
(Utilization) ที่ ต่ามาก และการเข้าอู่ซ่อมแห้ง (Dry Dock) มีสาเหตุเนื่ องจากอะไร และอยาก
ทราบแนวโน้มทางธุรกิจของเมอร์เมดว่ามีทิศทางอย่างไร และจะยังขาดทุนต่อหรื อไม่
นอกจากนี้ จากแนวโน้มที่ ตลาดโลกจะมีการบังคับให้เรื อทั้งหมดต้องใช้เรื อที่ ใช้น้ ามันเตา
กามะถันต่ า (Low Sulphur Fuel Oil หรื อ LSFO) ซึ่ งจะส่ งผลให้น้ ามันที่ ใช้แพงขึ้น บริ ษทั ฯ
จะเลือกใช้น้ ามันที่ราคาแพงขึ้นหรื อเลือกการใช้ Scrubber และอยากทราบว่าบริ ษทั ฯ มีการ
วางแผนในเรื่ องดังกล่าวอย่างไร นอกเหนือจากการผลักภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กบั ลูกค้า

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้ช้ ีแจงผลขาดทุนของเมอร์เมดว่า ในปี 2561 ต้องนาเรื อเข้าอู่ซ่อมแห้ง (Dry Dock) เพื่อซ่อม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บารุ ง ทาให้อตั ราการใช้เรื อลดต่าลงมาก
อาวุโสและประธาน
สาหรับ ความกังวลเกี่ ยวกับกฎทางเรื อของ IMO ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
เจ้าหน้าที่การเงิน
2563 นั้น บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารพิ จารณาเรื่ อ งดังกล่ าวควบคู่ กับ การสั งเกตผูป้ ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่สูงขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้า
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นายฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร
ผูถ้ ือหุน้

อยากให้บริ ษทั ฯ แสดงข้อมูล EBIT Margin ของเรื อ และทาเป็ นกราฟแสดงในรายงาน
ประจาปี ในปี ถัดไปด้วย

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

รับทราบข้อเสนอแนะ

นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามว่าใครเป็ นผูก้ าหนด Vision ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ สามารถยืนยันการเป็ นกลุ่ม
ทุนแห่งเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุด รวมทั้ง การส่งมอบประโยชน์สูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ประธานฯ ชี้ แจงว่า ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ รางวัล Asia's Most Influential Companies
Award ในงาน ACES Awards ถือเป็ นการยืนยันในการเป็ นกลุ่มบริ ษทั เพื่อการลงทุนชั้นนา
ในเอเชียที่ได้รับความไว้วางใจและความน่ าเชื่อถือมากที่สุด และวิสัยทัศน์เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายที่
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการไปให้สาเร็ จ

นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

ในขณะที่กฎหมายการใช้น้ ามันเตากามะถันต่าใกล้ถึงวันที่จะมีผลบังคับใช้ แต่ผบู ้ ริ หารกลับ
ตอบว่าอยู่ระหว่างการปรึ กษายังไม่ได้ขอ้ สรุ ปที่ แน่ นอน บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการทันเวลาได้
อย่างไร

นายโรเบิร์ต แอนดรู ว์
ฮิลลิเออร์
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด

ได้ช้ ีแจงว่า เนื่ องจากการติด Scrubber ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และเหมาะสาหรับการเดินเรื อ
ในระยะไกล บริ ษทั ฯ คาดว่าจะใช้น้ ามัน เตากามะถันต่ า แม้ว่าจะทาให้ตน้ ทุ น การเดิ นเรื อ
สู งขึ้น แต่บริ ษทั ฯ จะส่ งต่อต้นทุนดังกล่าวไปยังผูบ้ ริ โภคได้ นอกจากนี้ เรื อของบริ ษทั ฯ ได้
ทาการติดตั้งระบบ Ballast Water Treatment จาก Supplier ที่มีประสบการณ์ในสหรัฐอเมริ กา
ไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ที่เหลือคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จในอีก 24 เดือนข้างหน้า

นายไกรวัลย์ คทวณิ ช
การที่ บริ ษทั ได้ลงทุนในธุกิจอาหาร เนื่ องจากคนเราต้องบริ โภคอาหารทุกวัน ผูถ้ ือหุ ้นก็เห็ น
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ด้วย แต่การที่เปิ ดเพียง 2 สาขา แล้วอ้างว่าประสบความสาเร็ จในธุรกิจนั้น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เนื่ องจากสถานที่ ของ 2 สาขานั้นเป็ นพื้นที่ ให้บริ การที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมี ค่านิ ยม จึ งไม่
สามารถที่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ว่าต่ อ ไปการขยายสาขาจะประสบผลส าเร็ จ จึ ง อยากให้ บ ริ ษ ัท ฯ
ระมัดระวังไว้ดว้ ย
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ได้ขอบคุณข้อคิดเห็นจากผูถ้ ือหุ ้น พร้อมทั้งชี้แจงว่าบริ ษทั ฯ มิได้นาความสาเร็ จของ 2 สาขา
นั้นมาเป็ นตัวชี้วดั ความสาเร็ จของสาขาทั้งหมด แต่เนื่ องจากทุกการเดิ นทางย่อมมีจุดเริ่ มต้น
และต้องถือว่าบริ ษทั ฯ มีจุดเริ่ มต้นที่ดี และการที่บริ ษทั ฯ สามารถเปิ ดสาขาในสถานที่ดงั กล่าว
ได้ เนื่ องมาจากการทางานอย่างจริ งจังและมีประสิ ทธิ ภาพ และคาดหวังว่าผูถ้ ือหุ ้นจะช่วยกัน
บอกต่อถึงแบรนด์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้ร่วมเป็ นเจ้าของเพื่อให้ประสบความสาเร็ จมากยิง่ ขึ้น
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นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ประธานฯ ขอบคุณความเห็ นจากผูถ้ ือหุ ้น และเข้าใจความกังวลของผูถ้ ือหุ ้นว่า ในการเปิ ด
สาขาเพิ่มอีก 40 สาขา จะประสบความสาเร็ จเช่นนั้นหรื อไม่ บริ ษทั ฯ จะรับไปพิจารณา

นายไกรวัลย์ คทวณิ ช
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) ของบริ ษทั ฯ ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อนั้น ข้ออื่นๆ ได้มีผถู ้ าม
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ ไปแล้ว แต่ ส าหรั บ ข้อ แรก To maximize shareholders value นั้ น ผู ้ถื อ หุ ้ น คิ ด ว่า มิ ไ ด้เป็ น
เช่นนั้น
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ชี้แจงว่า พันธกิจข้อนี้ เป็ นเป้ าประสงค์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นอกจากเป็ น
ผูบ้ ริ ห ารแล้วยังเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ด้ว ย และย่อ มต้อ งการบริ ห ารบริ ษ ัท ฯ ให้ เกิ ด
Shareholders Value ที่ ดี เพี ย งแต่ ที่ ผ่ านมาบริ ษ ัท ฯ ยัง ไปไม่ ถึ ง จุ ด ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งการอัน
เนื่ องมาจากปั จจัยภายนอกหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่ ตอ้ งการทาให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เป็ นพันธกิจของบริ ษทั ฯ

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯ สรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3
พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้ อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ แล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ประธานฯ ขอให้น ายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ มา รายงานรายละเอี ยดในงบการเงิ นสาหรั บปี สิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 ดังนี้
- ในส่ วนงบการเงินของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้จดั ส่ ง
ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ แล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มี สินทรัพ ย์รวม
จานวน 37,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 4 (2560: 35,585 ล้านบาท) หลักๆ มาจากเงินสดสุทธิ ที่ได้รับ
จากการออกขายหุน้ กูป้ ระมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งมาจากการออกหุน้ กูใ้ นประเทศใหม่ จานวนรวมประมาณ 3,300 ล้านบาท
และได้นาเงิ นส่ วนนี้ ไปใช้ในการจ่ายคืน หุ ้นกูท้ ี่ ครบกาหนดไถ่ถอนจานวน 2,000 ล้านบาทของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินรวมจานวน 12,525 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมจานวน 24,587 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจาก
กาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ จานวน 210 ล้านบาทหลังหักเงินปั นผลจ่ายสาหรับปี 2561
- ในส่วนงบกาไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการบริ การและการขายจานวน 13,946
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหลักๆ มาจากอัตราค่าระวางเรื อที่ปรับตัวสูงขึ้นของธุรกิจขนส่งทางเรื อตามที่ได้รายงานไปแล้ว
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นั้น มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 401 ล้านบาท (2560: 338 ล้านบาท) มีผล
ทาให้กาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ เป็ นจานวน 210 ล้านบาท
- ในส่วนงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมดาเนินงาน
เท่ากับ 1,629 ล้านบาท หลักๆ เป็ นผลมาจากการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ รวมถึงอุปสงค์ที่ดีและ
ความสามารถในการชาระคืนหนี้จากลูกค้า มีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 2,483 ล้านบาท หลักๆ มาจาก
การซื้อเรื อจานวน 2 ลาเพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งทางเรื อ และเงินที่ใช้ในการนาเรื อเข้าอู่ซ่อมแห้งเพื่อซ่อมบารุ งของธุรกิจขนส่ง
ทางเรื อและธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง รวมถึงเงินที่ใช้สาหรับการขยายสาขาของกิจการร้านอาหารพิซซ่าฮัท บริ ษทั ฯ มีเงินสด
สุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 826 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการออกหุน้ กูจ้ านวนประมาณ 3,300
ล้านบาท และการจ่ายคืนหุน้ กูจ้ านวน 2,000 ล้านบาท รวมถึงการชาระคืนเงินกูธ้ นาคาร ณ สิ้นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดอยูท่ ี่ 4,429 ล้านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช
ผูถ้ ือหุน้

ตามที่ ปรากฏในสไลด์หน้า 18 ซึ่ งแสดงงบการเงินของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นเห็นว่าการขาดทุน
จานวน 396 ล้านบาทนั้น ส่ งผลให้กาไรต่อหุ ้นลดลง จึ งอยากทราบว่าในปี ต่อๆ ไปจะมี
รายการขาดทุนเช่นนี้อีกหรื อไม่ นอกจากนี้ อยากทราบว่ารายได้จากธุรกิจการเดินเรื อคิดเป็ น
ร้ อ ยละเท่ าไรของรายได้บ ริ ษ ัท ฯ ในปั จ จุ บัน และนอกจากธุ ร กิ จ อาหารแล้ว บริ ษ ัท ฯ มี
นโยบายที่จะขยายการลงทุนไปในธุรกิจอะไรอีกในอนาคต

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ช้ ีแจงผลขาดทุนของบริ ษทั ฯ ว่าเกิดจากผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อย โดยเฉพาะเมอร์ เมด ซึ่ ง
ในไตรมาสที่หนึ่งและสองต้องนาเรื อเข้าซ่อมบารุ ง (Dry Dock) ทาให้อตั ราการใช้ประโยชน์
จากเรื อ (Utilization) ลดต่าลงมาก ซึ่ งในปี 2562 อาจจะไม่มีการซ่อมบารุ งเช่นนั้นอีก ส่ วน
รายได้จากธุ รกิ จขนส่ งทางเรื อ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
TTA สาหรับการขยายการลงทุนนั้น ขณะนี้ยงั ไม่มีแผนการลงทุนแต่อย่างไร

นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

งบกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ได้ลดลงอย่างมาก จาก 6,000 ล้านบาท เหลือเพียง 3,000 ล้าน
บาท อยากให้บริ ษทั ฯ ชี้แจงสาเหตุของการลดลงของงบกระแสเงินสดดังกล่าว และขอทราบ
ความคืบหน้าการปล่อยกูใ้ ห้กบั บริ ษทั ในประเทศจีนว่าได้รับการชาระคืนหรื อยัง

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ได้ช้ ี แจงว่า กระแสเงินสดที่ ลดลงนั้นส่ วนหนึ่ งต้องนาไปชาระคืนหุ ้นกูท้ ี่ครบกาหนดในปี
2561 ใช้ในการซื้ อเรื อ 2 ลาเข้ามา รวมถึงการลงทุนในส่ วนของพิซซ่ าฮัทและทาโก้ เบลล์
สาหรับเงินกูท้ ี่บริ ษทั ฯ ปล่อยให้กบั บริ ษทั ไซโน แกรนด์เนส ฟู้ ด อินดัสตรี กรุ๊ ป จากัด หรื อ
SGFI นั้น ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิ งคโปร์ โดยประกอบ
ธุรกิจและมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศจีน ความจริ งแล้วบริ ษทั ดังกล่าวมีผลประกอบการที่ ดี
แต่ติดขัดในเรื่ องกฎระเบียบของรัฐบาลจีนในการนาเงินออกนอกประเทศ ทาให้การจ่ายคืน
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เงินกูล้ ่าช้า อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้รับการชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 และเพิ่มเป็ น
15 ของยอดเงินกู้ 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการเจรจาพร้อมกับการดาเนิ นการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว และคาดว่าจะได้รับการชาระคืนเมื่อ SGFI ได้ดาเนิ นการตามข้อกฎหมายของจี น
เรี ยบร้อยแล้ว
นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของพิซซ่าฮัท ว่ามีผลเป็ นกาไรหรื อขาดทุน

นางสาววรวรรณ
เพียรลิขิตวงศ์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั พีเอช แคปปิ ตอล
จากัด

ได้ช้ ี แจงผลการดาเนิ นงานของพิซซ่ าฮัทว่า ในปี ที่ ผ่านมา พิ ซซ่ าฮัท มี การขยายสาขาเพิ่ ม
ทั้งหมด 29 สาขา โดยมีการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าและมี EBITDA ที่เป็ น
บวก เมื่อเทียบกับปี 2560 ทิศทางการดาเนิ นธุรกิจของพิซซ่าฮัทยังคงเป็ นไปด้วยดี สาหรับ
ปี 2562 บริ ษทั มีการวางแผนขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 20-30 สาขา

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ได้ช้ ี แจงเพิ่ ม เติ ม ว่า ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของพิ ซ ซ่ า ฮัท ส าหรั บ ปี 2562 คาดว่าจะถึ ง
จุดคุม้ ทุน การประกอบธุรกิจค้าปลีกต้องถึงจุดหนึ่งถึงจะมีความคุม้ ทุน ซึ่งต้องมีรายได้ที่มา
จากยอดขายจากจานวนสาขาระดับหนึ่ งถึงจะมีความคุม้ ทุน แม้แต่คู่แข่งที่ เป็ นเจ้าตลาดอยู่
เมื่อเห็นความเคลื่อนไหวที่แข็งแรงของพิซซ่าฮัท ก็มีการปรับตัวขยายสาขาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสี ยง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิงบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พร้ อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

675,568,375
99.9515

327,734
0.0484

1,777,367
-

0
-

677,673,476
-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 196 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 6,149,698 หุ้น
รวมเป็ นจานวน 987 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 677,673,476 หุ้น
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลในรู ปของเงินสด สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4

ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
1) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็ นจานวนเงิน 5,460,000 บาท เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ
มีกาไรสุ ทธิ ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 210,016,940 บาท และเงินสารองตามกฎหมายยังไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ฯ จึงสมควรตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมดังกล่าว
2) พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจารอบปี บัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรู ปของเงินสด
ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้นจากกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงิ น
ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 21 มีนาคม
2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้น โดย
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลใน วันที่ 21 มี นาคม 2562 และกาหนดจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 5,460,000 บาท
และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในรู ปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้น สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

677,519,424
99.9919

54,400
0.0080

100,752
-

0
-

677,674,576
-

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 2 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 1,100 หุ้น รวม
เป็ นจานวน 989 ราย นับจานวนหุ้นได้ท้งั สิ้น 677,674,576 หุ้น
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วาระที่ 5
พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
กาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและ
อนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
ผูด้ าเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
สาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) และขอเสนอให้พิจารณาอนุมตั ิให้
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชีดงั กล่าว โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509
2. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
3. นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
4. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
โดยให้ผสู ้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิ น
รวม และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)
เป็ นจานวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่ นๆ) ซึ่ งเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 76,000 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาท) หรื อ
คิดเป็ นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
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 อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8509
นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4628 นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 6669 และ
นายนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญ ชี 2562
สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562 โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
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บริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นเงินจานวน
ทั้งสิ้น 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฯ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
วาระที่ 6

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

677,550,724
99.9965

23,100
0.0034

100,752
-

0
-

677,674,576
-

พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 6

ผูด้ าเนิ นการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นว่า วาระนี้ เป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการที่ จ ะแบ่ งออกให้ต รงเป็ นสามส่ วนไม่ ได้ ก็ ให้อ อกโดยจ านวนที่ ใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ วน 1 ใน 3 กรรมการ
ผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้
ในปี นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 4 คน ได้แก่
(1) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
(2) นายสันติ บางอ้อ
(3) นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
(4) นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ 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
น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ และนายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง
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อนึ่ ง นายสั น ติ บางอ้อ เป็ นกรรมการอิ ส ระที่ ด ารงต าแหน่ ง มาแล้ว 7 ปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่า การเสนอให้นายสันติ บางอ้อ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง จะทาให้การดารง
ตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่ งกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ว่า กรรมการอิสระสามารถดารงตาแหน่ ง
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายสันติ บางอ้อ ได้กระทาคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างยิ่งและ
การดารงตาแหน่งเกินวาระที่กาหนดมิได้ทาให้ความเป็ นอิสระขาดหายไป ได้นาความรู ้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
มาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอแต่งตั้งนายสันติ บางอ้อ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า
บุคคลทั้ง 4 คนเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผูน้ า และเป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีพ้นื ฐานและ
ความเชี่ยวชาญจากหลายหลากอาชีพ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้นเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนั้น กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กว้างสุ ขสถิตย์ เป็ นกรรมการอิสระ ซึ่ งมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและของบริ ษทั ฯ สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอข้างต้น
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระอี กวาระหนึ่ ง โดยผูท้ ี่ ได้รับเลื อกตั้งทุ กคนจะมี ผลในการเป็ นกรรมการนับตั้งแต่วนั ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 คือตั้งแต่วนั ที่ 24 เมษายน 2562 นี้เป็ นต้นไป
ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน การเป็ น
กรรมการในบริ ษทั อื่น ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสื อเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
ขอแจ้งแก้ไขประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสื อเชิญ
ประชุม ในหัวข้อประสบการณ์การทางานของกรรมการ จากเดิม “กิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” เป็ น
“กิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” แทน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขออภัยในความผิดพลาด เนื่องจากบริ ษทั ฯ ได้
จัดพิมพ์เอกสารและส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน
คือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุ ขสถิตย์ และนายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุมตั ิในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมก่อน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้
ผูด้ าเนิ นการประชุมได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบว่าวาระนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนทั้งที่เห็นด้วย
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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 ้นพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
6.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

620,636,716
91.6267

56,716,838
8.3732

321,022
-

0
-

677,674,576
-

6.2 นายสันติ บางอ้อ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไป
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

675,867,318
99.7817

1,478,036
0.2182

329,222
-

0
-

677,674,576
-

6.3 นายจิ ตรพงษ์ กว้างสุ ขสถิตย์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

676,769,304
99.9129

589,350
0.0870

315,922
-

0
-

677,674,576
-

6.4 นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

671,303,371
99.1374

5,840,549
0.8625

530,656
-

0
-

677,674,576
-

หมายเหตุ นายเฉลิ มชัย มหากิจศิริ นายสันติ บางอ้อ นายจิตรพงษ์ กว้างสุ ขสถิตย์ และนายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี เดินออกจากห้องประชุมใน
ระหว่างการนับคะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผูถ้ ือหุ ้นหลังการนับคะแนนเสร็ จสิ้น
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วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิ บตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเที ยบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดี ยวกัน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เห็ น สมควรให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ อนุ ม ัติ ก าหนดการจ่ ายค่ าตอบแทนรายเดื อ นและเบี้ ยประชุ ม ส าหรั บ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลประจาปี (โบนัส) สาหรับปี 2562 เป็ นวงเงินไม่เกินจานวน 10 ล้าน
บาท (สิ บ ล้านบาท) ซึ่ งเท่ ากับ วงเงิ น ในปี 2561 โดยมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูม้ ี อ านาจจัด สรรเงิ น
ค่าตอบแทนประจาปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
หรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่น รวมถึงสิ ทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น
รายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ วาระนี้
จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ โดยกาหนด
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรู ปของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุ ด ย่อ ย และเงิ น รางวัล ประจ าปี (โบนั ส ) ส าหรั บ ปี 2562 ไว้ไ ม่ เกิ น 10 ล้า นบาท โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2562 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความ
เหมาะสม โดยได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม โดยมีรายละเอียด
ผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

รวม

676,964,034
99.8775

644,554
0.0950

185,102
0.0273

0
0.0000

677,793,690
100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจานวน 3 ราย นับจานวนหุ้นได้รวม 119,114 หุ้น
รวมเป็ นจานวน 992 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้งั สิ้น 677,793,690 หุ้น
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วาระที่ 8

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

นางสาวพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ
อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้

สอบถามว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันหรื อไม่ อย่างไร

นายสันติ บางอ้อ
ได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชันที่ ชัดเจนโดย
ประธานกรรมการสรรหา
ประกาศเป็ นนโยบาย รวมทั้งมีแนวทางและมาตรฐานการดาเนิ นการตามหลักการเรื่ องการ
และกาหนดค่าตอบแทน
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน ขอให้ผถู ้ ือหุน้ สบายใจได้
ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ และกรรมการ
ตรวจสอบ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีใน
ระดับ 4 ดาว หรื อร้อยละ 88 บริ ษทั ฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาไปให้ถึง 5 ดาว หรื อมากกว่า
ร้อยละ 90 ซึ่ งการเข้าไปเป็ นแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption ห รื อ CAC)
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้นายสันติ ประธานกรรมการกากับดู แลกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการในเรื่ องดังกล่าว

นายนวนันต์สิงห์ ดูวา
ผูถ้ ือหุน้

ให้คาแนะนาว่าบริ ษทั ฯ ควรทาการศึกษาอย่างละเอียดก่อนการตัดสิ นใจลงทุนในกิจการใดๆ
เนื่ องจากเห็ นว่างบกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ได้ลดลงอย่างมากจากปี ที่ผ่านมา และขอให้
ผูบ้ ริ หารดาเนินการด้วยความสุจริ ต

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานฯ

ชี้แจงว่า ปี ที่ผา่ นมาได้มีการใช้เงินในรู ปแบบใดบ้าง (ชี้แจงตามวาระที่ 3 หน้า 11) ชี้แจงตาม
บริ ษทั ฯ มีหลายขั้นตอนในการคัดกรอง โดยฝ่ ายจัดการจะเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาต่อคณะ
กรรมการบริ หาร จากนั้นจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ซึ่ ง
ตามที่ผถู ้ ือหุ ้นมีความห่ วงใยในเรื่ องการลงทุนนั้น บริ ษทั ฯ จะขอรับไว้และดาเนิ นการอย่าง
รอบคอบ โดยจะวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถว้ น ซึ่งหากมีความจาเป็ นก็จะต้องใช้ที่ปรึ กษา

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พจิ ารณาเรื่ องต่างๆ ตามลาดับวาระที่นาเสนอในหนังสื อเชิญประชุม
ครบถ้วนเรี ยบร้อยแล้ว และบริ ษทั ฯ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ที่มาร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.05 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 : ในระหว่างการประชุมมีผถู ้ ื อหุ ้นเข้ามาประชุ มเพิ่มเติ ม ทาให้จานวนหุ ้นในบางวาระเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จานวนยอดของผูถ้ ื อหุ้นและผู้
รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุม เมื่อจบการประชุมมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 992 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 677,793,690 หุ้น
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