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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 

เวลาและสถานที:่ 
 ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล ์ชั้น 5 สามย่าน 

มิตรทาวน์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย  
 
 ผูด้  าเนินการประชุม แจง้ว่ามีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 165  ราย นบัจ  านวนหุน้ได ้341,926,090 หุน้ 

โดยการมอบฉันทะจ านวนรวมทั้งส้ิน 187 ราย นับจ านวนหุ้น ได้ 288,010,510  หุ้น รวมมีผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จ านวน 352 ราย ถือหุ้นจ านวนรวมทั้งส้ิน 629,936,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5651 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ และกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 
ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: (ร้อยละ 82 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายสมบรูณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
7. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

กรรมการการลงทุน 
8. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ี

การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

9. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   
 

กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 
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ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม: 
1. นายซิกมนัต ์สตรอม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์ 

(ประชุมผา่นระบบวดีิโอคอนเฟอเรนซ์) 
2. นายวินเซ็นต ์เซียว ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ 

3. นายคิท เหวย่ อ้ึง เดวดิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริหารความเส่ียง/
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 

4. นายสมชาย อภิญญานุกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. นายบณัฑิต ตั้งภากรณ์ ผูส้อบบญัชี บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชี บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

ทีป่รึกษากฎหมายผู้ท าหน้าทีดู่แลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท 
1. นางภชัฎา หม่ืนทอง บริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั 
2. นางภทัรสุรางค ์เฉลิมนนท ์ ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ากดั 

 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
นายณภทัร แสงอุทยัวณิชกุล ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ากดั 

 

เลขานุการบริษัท:  
นางสาวช่อทิพย ์ธรรมวรานนท ์   

 

ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
นางสาวอญัชลี จิตติวชิกุล ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 

เร่ิมการประชุม: 

 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุ้น
เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า และนางสาวช่อทิพย ์ธรรมวรานนท ์
เลขานุการบริษทั เป็นผูช่้วยในการด าเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ  

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ และการนบัคะแนนเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี   

 1. บริษทัฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยผูถ้ือหุ้นมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ) 
ประธานในท่ีประชุมจะขอให้ผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผูม้อบฉันทะท่ีผูถ้ือหุ้นให้สิทธิในการออกเสียงแทน       
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ท าการลงคะแนนเสียง ในกรณีท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ในบตัรลงคะแนน ส่วนกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ใหก้าเคร่ืองหมายถกูลงในบตัรลงคะแนนและยกมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนเพ่ือน ามาตรวจนบัคะแนน  

 โดยการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) หกัออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมด ผลลพัธ์จะเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ   

 ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัฯ 
ไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่เวลาลงทะเบียนแลว้  

 2. ส าหรับในวาระท่ี 5 การเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน  ทั้งท่ีเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนน
ทุกใบ  

 3. บตัรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ย่างชดัเจนว่า
จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย  

 4. ในระหว่างท่ีรอผลการนับคะแนนเสียง เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลา จะมีการด าเนินการประชุมในวาระ
ต่อไปก่อน และเม่ือการนบัคะแนนเสร็จส้ินจะกลบัมาประกาศคะแนนอีกคร้ัง  

นอกจากน้ี ผูด้  าเนินการประชุมอธิบายวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมฯ ทีแ่ตกต่างจากสถานการณ์ปกติ ดงัน้ี 

1. เพื่อรักษามาตรการ Social Distancing และลดอตัราความเส่ียงในการติดต่อของเช้ือไวรัส Covid-19 การประชุม
จะถูกกระชบัให้อยู่ภายในเวลา 2 ชัว่โมง โดยผูถ้ือหุ้นท่ีประสงค์จะถามค าถามสามารถเขียนค าถามในกระดาษท่ีบริษทัฯ 
จดัเตรียมไวแ้ทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ หรือแสกนรหัสคิวอาร์โคด้ท่ีอยู่บนแบบฟอร์ม 
และพิมพค์  าถามส่งมาใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือตอบค าถาม 

2. บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเลขท่ีนั่งของผูถื้อหุ้น และขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นนั่งประจ าท่ีและไม่เปล่ียนท่ีนั่ง
ตลอดการประชุม  

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีบริษทัฯ ก าหนด และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thoresen.com) ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

หลงัจากนั้น ประธานไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2562 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 

 ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนับริษทัจดทะเบียนจ านวนมากไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถ้ือหุน้ตรวจสอบ โดยมิไดเ้สนอเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองในการประชุมผูถ้ือหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ 
จะปฏิบติัตามแนวปฏิบติัดงักล่าวโดยจะไม่เสนอรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองในการประชุม    
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ผูถื้อหุน้คร้ังต่อไป จากนั้นประธานมอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี
คร้ังที ่1/2562 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562  ใหท่ี้ประชุม พิจารณารับรอง  

 ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังที่ 1/2562 ของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุม 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด  

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2562 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2562 ของ 
บริษทัฯ ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 608,048,142 0 22,620,700 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 392 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
 630,668,842 หุ้น 
 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562  

 ประธานขอให้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารรายงานเก่ียวกับ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษทัฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา  ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสและประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน รายงานผลการด าเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ 
ใหผู้ถ้ือหุ้นทราบ 

 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ รายงานต่อทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ถึงภาพรวมของการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา ซ่ึงประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบดว้ย 4 กลุ่มธุรกิจ
หลกั ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร และกลุ่มการลงทุนใน
ธุรกิจอ่ืน เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม   

 ส าหรับกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ในปี  2562 ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองมีความผนัผวนมาก โดยเฉพาะในช่วง
คร่ึงปีแรก เป็นผลให้หลายบริษทัประสบปัญหาขาดทุน อย่างไรก็ตามดว้ยการบริหารจดัการตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพท า
ให้โทรีเซน ชิปป้ิง สามารถท าก าไรได ้และติดอนัดบัหน่ึงในสามของบริษทัท่ีมีอตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE; Time Charter 
Equivalent Rate) เฉลี่ยสูงกวา่อตัราตลาด จากการส ารวจของ Danish Maritime Advisors Liengaard  & Roschmann (L&R)  
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เน่ืองจากกลยทุธ์หลกัคือ การมุ่งใหบ้ริการแก่กลุ่มลูกคา้รายใหญ่ และการบริหารความเส่ียงโดยใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน อาทิ 
ตราสารอนุพนัธ์ ประกอบกบัการกระจายกองเรือไปยงัตลาดหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย 
และมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงการส่งเรือไปยงัพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีการส่งออกเมลด็ธญัพืชตามฤดูกาล ท าใหมี้ปริมาณการขนส่ง
สินคา้เพิ่มข้ึน และท าให้อตัราค่าระวางเรือเพ่ิมข้ึนดว้ย  ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ มีกองเรือให้บริการจ านวน 21 ล า และไดท้  า
สญัญาซ้ือเรือเพ่ิมอีก 1 ล  า และไดเ้ปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงก ามะถนัต ่า ตามกฎระเบียบเช้ือเพลิงก ามะถนั IMO2020 ขององคก์าร
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization/IMO)   

 ในกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง สถานการณ์ของธุรกิจน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติเผชิญกบัความทา้ทายอย่างมาก
ในปี 2562 เมอร์เมดจึงไดใ้ชก้ลยุทธ์หลกั 2 ประการ ประการแรก คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจหลกั โดยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานวิศวกรรมใตท้ะเล การขยายธุรกิจสู่ตลาดการติดตั้งสายเคเบิล้นอกชายฝ่ัง และการควบคุม
ตน้ทุนให้เหมาะสม ประการท่ีสอง คือ การตั้งเป้าหมายการเติบโตระยะยาว โดยวางรากฐานในการขยายธุรกิจไปยงัตลาดใหม่ 
ส าหรับผลงานบริการวิศวกรรมใต้ทะเลในปี 2562 นั้น บริษทั ซามิล เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส คอมพานี แอลแอลซี    
(“ซามิล”) ซ่ึงเป็นการร่วมคา้ของเมอร์เมดในตะวนัออกกลาง ไดรั้บการต่อสัญญาบริการประดาน ้ าฉบบัส าคญั ท าใหเ้มอร์เมด
ยงัคงมีรายไดแ้ละผลก าไรต่อไปจนถึงส้ินปี 2566 และเมอร์เมดวางแผนจะขยายตลาดระดบัภูมิภาค เช่น ทะเลเหนือ แอฟริกา
ตะวนัตกและเมดิเตอร์เรเนียนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า  ในดา้นงานบริการเรือขุดเจาะท่ีร่วมทุน ภายใตบ้ริษทั เอเชีย ออฟชอร์ 
ดริลล่ิงค์ จ ากดั (“AOD”) ในปี 2562 AOD มีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเรือเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงบริษทั ซาอุดิ อารามโก 
(Saudi Aramco) ไดต่้อสญัญาใชบ้ริการ AOD ไปจนถึงปี 2565-2566  

 ส าหรับกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตร บาคองโกยงัคงรักษาต าแหน่งผูน้ าในตลาดเคมีภณัฑ์เพ่ือการเกษตรได ้
โดยมีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ก าจดัศตัรูพืชชนิดใหม่จ านวนมาก จดักิจกรรมส่งเสริมการขายปุ๋ยเคมีเชิงผสม (NPK) ชนิดใหม่ 
และเนน้ส่งออกไปยงัตลาดในทวปีแอฟริกา 

 ส าหรับกลุ่มการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ซ่ึงรวมถึงธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม พิซซ่า ฮทั สามารถท าก าไรไดใ้นปี 2562 
โดยพิซซ่า ฮัท ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมอีก 14 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ท าให้ ณ ส้ินปี 2562 พิซซ่า ฮัทมีสาขา
ทั้งหมด 147 สาขาทัว่ประเทศ 

 ทาโก ้เบลล ์เปิดสาขาแรกท่ีศูนยก์ารคา้ เดอะ เมอร์คิวร่ีวิว แอท ชิดลม ในเดือนมกราคม 2562 ซ่ึงไดรั้บการตอ้นรับ
จากลูกคา้เกินความคาดหมาย นอกจากน้ี ทาโกเ้บลล ์ไดเ้ปิดสาขาใหม่อีก 4 สาขา ในกรุงเทพฯ ตามแผนท่ีวางไว ้ไดแ้ก่ สาขา
สยามพารากอน สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้ สาขาสามยา่นมิตรทาวน์ และสาขาเซ็นทรัล เวสตเ์กต 

 ส าหรับการตอบแทนคืนสู่สังคม ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในพนัธกิจของบริษทัฯ นั้น  ในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัส 
โควิด-19 พิซซ่า ฮทั และทาโก้ เบลล ์ไดร่้วมให้ก าลงัใจแก่บุคลากรทางการแพทยโ์ดยการมอบ พิซซ่า ฮัท และทาโก้ เบลล ์
ใหแ้ก่โรงพยาบาลทัว่ประเทศประมาณ 40 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

 ในปี 2562  บริษทัฯไดรั้บการจดัอนัดบับริษทัจดทะเบียนท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการในเกณฑ ์“ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” 
จาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และไดร่้วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC: Collective Action Coalition Against Corruption)   
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 สรุปผลการด าเนินงานส าคญัในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ จ  านวน 563 ลา้นบาท  หรือเติบโตร้อยละ 168 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 จากปีก่อน 
1.9 พนัลา้นบาท กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีอตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE; Time Charter Equivalent Rate) เฉลี่ยสูงกว่า
อตัราตลาดสุทธิอยูร้่อยละ 16  กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงานปกติส่วนท่ีเป็นของบริษทั 185 
ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึนถึงร้อยละ 34 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อการเกษตร มีปริมาณการขายปุ๋ยเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 จากปีก่อน เป็นประมาณ 190,000 ตนั  

 หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดก้ล่าวรายงานภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ นายจิเทนเดอร์ 
พอล เวอร์มา รายงานผลการด าเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

- ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 15,428 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของปี 
2561 (ปี 2561: 13,946 ลา้นบาท) รายไดร้วมท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากปัจจยัหลกัมาจากธุรกิจเรือเช่า (Charter-In Business) 
ภายใตก้ลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ซ่ึงมีรายไดจ้ากเรือเช่าเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ประมาณ 1,200 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 3,159 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกับก าไรขั้นต้นของปี 2561     
(ปี 2561: 3,087 ลา้นบาท) เป็นผลมาจากประกอบการท่ีดีข้ึนของกลุ่มธุรกิจหลกัเกือบทั้งหมด รวมถึงก าไรจากการลงทุน 
และพิซซ่า ฮทัท่ีพลิกฟ้ืนกลบัมาประสบความส าเร็จหลงัจากท่ีบริษทัฯเขา้ซ้ือกิจการในปี 2560  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 218 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 218 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ 563 ลา้นบาท สูงข้ึนร้อยละ 168 
จากปีก่อน   

- บริษทัฯยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งซ่ึงจะสามารถรองรับการเติบโตของบริษทัฯต่อไปในอนาคตได ้
โดยมีเงินสดภายใต้การบริหาร เท่ากบั 7.1 พนัลา้นบาท และมีโครงสร้างเงินทุนท่ีดีดงัจะสะทอ้นให้เห็นจากท่ีบริษทัฯ มี
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Net IBD to Equity) อยู่ท่ี 0.05 เท่า และมีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการด าเนินงานท่ีเป็นบวกอยูท่ี่ 1.5 พนัลา้นบาท 

 ประธานเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม และไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารตอบขอ้ซกัถาม
สรุปได ้ดงัน้ี  

1. น.ส. สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  
 ผูถ้ือหุน้ 

การขายหุ้นร้อยละ 40 ในบริษทั พีเอ็มที พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (“PMT”) 
ให้กับบริษัท คันเด็น เรียลต้ี  แอนด์ ดี เวลลอปเม้นท์ จ  ากัด (“KRD”)  
บริษทัฯ มีเป้าหมายการร่วมมือกบั KRD หรือไม่อยา่งไร 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
 

การขายหุ้นดงักล่าวเป็นการตดัสินใจในเชิงกลยุทธ์  ดว้ยการดึงหุ้นส่วนเขา้
มาร่วมทุน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดจนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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2. ผูถื้อหุน้ ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ซ่ึงมีผลกระทบต่อการขนส่งทางทะเล 
ผลกระทบดงักล่าวมีมากนอ้ยเพียงไรต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อกิจกรรมการขนส่งทางเรือของบริษทัฯ 
โดยในดา้นของอตัราค่าเช่าเรือของบริษทัฯ นั้น มีปริมาณลดลงร้อยละ 13  
เม่ือเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม อตัราค่าเช่าเรือของบริษทัฯ ก็ยงัมีมูลค่า
สูงกว่าอตัราสุทธิของตลาดโดยเฉล่ียอยูถึ่งร้อยละ 25 นอกจากน้ีบริษทัฯ 
ยงัคงสามารถใชอ้ตัราก าลงัเรือไดเ้กือบร้อยละ 100 และยงัมีสัญญาณท่ีดี
ของธุรกิจจากการเพ่ิมข้ึนอย่างสูงมากของดัชนีค่าระวางเรือ หรือ BDI 
เน่ืองจากธุรกิจในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถกลบัมาด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นปกติแลว้ 

3. นายวิทรู ฉนัทวงศว์สุ 
ผูถื้อหุน้ 

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ าหน่ายธุรกิจท่ีไม่ท าก าไร และน าเงินไป
ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีให้ผลตอบแทน
ประมาณ 3-5% ต่อปี 

 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์   
ประธาน 

ขอบคุณขอ้เสนอแนะของผูถ้ือหุน้ และจะรับไปพิจารณา 

4. นายสุชาติ สุทธิสนัธ์ิ 
 ผูถ้ือหุน้ 

สอบถามผลการด าเนินงานของบริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 
(มหาชน) (“UMS”)  
 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

UMS มีผลประกอบการท่ีดี อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการ
ของ UMS ดีข้ึนมากกว่าน้ี  โดยปัจจุบนั UMS มี EBITDA อยู่ท่ี 19 ลา้นบาท 
และมีผลขาดทุนในส่วนที่เป็นของบริษทัฯ อยูท่ี่ประมาณ 39 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นผลมาจากดอกเบ้ียท่ีจ่ายใหก้บับริษทัแม่  

5. นายสุชาติ สุทธิสนัธ์ิ 
ผูถื้อหุน้ 

สอบถามเก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัผลิตเคร่ืองด่ืมในประเทศจีน 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ในการน าเงินกู้ดงักล่าวคืนมานั้นมีอุปสรรค เน่ืองจากผูกู้้ไดแ้จง้บริษทัฯ 
ว่า รัฐบาลจีนได้ก าหนดข้อจ ากัดในการน าเงินออกมาให้นิติบุคคลท่ีอยู่
นอกประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ผูกู้้ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศ
สิงคโปร์นั้น มีรายงานผลก าไรท่ีดี 
 

บริษทัฯ จะด าเนินการเจรจาต่อรองกบัผูกู้ใ้หช้ าระเงินกูย้มืจ านวนทั้งหมด
ต่อไป โดยขณะน้ี บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการทาง
กฎหมายกบัผูกู้ต้ามวิธีการต่างๆ ท่ีจะสามารถท าได ้
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โดยในระหว่างปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บช าระดอกเบ้ียสะสมจนถึงวนัที่ 15 
สิงหาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯ 
ยงัไม่ไดรั้บการช าระดอกเบ้ียใดๆ นบัจากนั้นเป็นตน้มา ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้
ท าการตั้งส ารองจ านวน 17.2 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือรองรับเงิน
กูย้มืจ  านวน 20 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาน้ี 
 

6. ผูถื้อหุน้ ในระหว่างน้ี ดชันีค่าระวางเรือเพิ่มสูงข้ึน และผลประกอบการของบริษทัฯ ก็
มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน แต่เหตุใดราคาหุน้จึงไม่สะทอ้นผลดงักล่าว และ ในขณะท่ี
ราคาหุน้มีแนวโนม้จะลดลง บริษทัฯ มีแนวทางในการด าเนินการอยา่งไร หรือ
มีแผนการท่ีจะซ้ือหุน้คืนหรือไม่ 
 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับราคาหุ้น จะเห็นไดว้่าความสามารถในการท าก าไร
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีดี มีแนวโน้มที่ดีข้ึน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
พยายามท่ีจะปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่ม
ความสามารถในการท าก าไร 
 

  ในเร่ืองการซ้ือหุ้นคืน บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้พิจารณาเร่ืองดงักล่าว โดยหาก
บริษัทฯ จะด าเนินการซ้ือหุ้นคืน บริษัทฯ จะต้องท าตามขั้นตอนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคือ เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้นกัลงทุน
ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อน  
 

7. ผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฎข่าววา่ พิซซ่า ฮทัในประเทศสหรัฐอเมริกาเขา้สู่กระบวนการ
ลม้ละลาย เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบกบัพิซซ่า ฮทัในประเทศไทย
หรือไม่ 
 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

การยื่นขอล้มละลายของผูซ้ื้อสัญญาแฟรนไชส์พิซซ่า ฮัท ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ แฟรนไชส์ซี ไม่มีผลกระทบใดๆ กบัธุรกิจพิซซ่า ฮัท
ในประเทศไทย  เน่ืองจาก แฟรนไชส์ซี ได้ยื่นลม้ละลายเพื่อด าเนินการ
บริหารจดัการเก่ียวกบัหน้ีสินกบัเจา้หน้ีของตนเอง โดย เหตุการณ์ดงักล่าว
ไม่ไดมี้ผลกระทบหรือเช่ือมโยงกบัทางดา้นของเจา้ของแฟรนไชส์พิซซ่า ฮทั 
คือ Yum International และไม่มีความเก่ียวข้องใดๆกับทางด้านของ 
แฟรนไชส์ซี คือ พิซซ่า ฮทัในประเทศไทยดว้ยเช่นกนั   
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8. นายไพรสณัต ์จนัทร์สุริยวงศ ์
ผูถื้อหุน้ 

ภายในส้ินปี 2563 บริษทัฯ มีแผนการจะเปิดร้านทาโก ้ เบลล ์ เพ่ิมอีกก่ี
สาขา 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ในปี 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาของทาโก ้เบลลแ์ห่งใหม่ท่ีสุขุมวิทซอย 11 
และภายในปีน้ีก็จะเปิดสาขาใหม่อีก 2 สาขา ดงันั้น ในส้ินปีน้ี จะมีสาขา
ของทาโก ้เบลลร์วมทั้งหมด 8 สาขาดว้ยกนั 

 

9. นายสมชาย เจนสถิรพนัธ์ุ 
ผูถื้อหุน้ 

ช่วงท่ีโควิดระบาด และรัฐบาลปิดห้างสรรพสินคา้ ธุรกิจอาหารเคร่ืองด่ืม
ได้รับความช่วยเหลือจากห้างสรรพสินค้าหรือไม่ และในส่วนของ 
มาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan) ท่ีรัฐบาลจะให้เพ่ือช่วยเหลือ
ธุรกิจที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กลุ่มบริษัทฯ  มี สิทธิได้รับ
ประโยชน์จากมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่า (Soft Loan)  ดงักล่าวหรือไม่ 
 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ในส่วนของพิซซ่า ฮทั ฝ่ายบริหารไดเ้จรจาต่อรองกบัเจา้ของสถานท่ีเพ่ือ
ขอลดค่าเช่า ในช่วงท่ีเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ซ่ึงเจา้ของสถานท่ี
บางรายก็ลดค่าเช่าให ้ในขณะท่ีบางรายก็ไม่ไดล้ดค่าเช่าให ้
 
ส าหรับเงินกูด้อกเบ้ียต ่าจากรัฐบาลหรือ Soft Loan นั้น รัฐบาลจดัหาเพื่อ
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางกับขนาดยอ่ม ดงันั้น ธุรกิจของบริษทัฯ เป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่ จึงไม่เข้าข่ายท่ีจะมีคุณสมบัติในการขอยื่นรับเงินกู้
ดอกเบ้ียต ่าดงักล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดป้ระสบความส าเร็จในการ
เจรจากบัธนาคารเพ่ือขยายระยะเวลาช าระเงินออกไปจนถึงเดือนธนัวาคม 
2563 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จากธนาคารอีก
ดว้ย 
  

10. นายไกรวลัย ์คทวณิช 
ผูถื้อหุน้ 
 

เสนอแนะเก่ียวกับสถานท่ีประชุมว่าควรมีความสะดวกเร่ืองท่ีจอดรถ
มากกว่าน้ี และเจา้หนา้ท่ีอาคารก็ควรมีความรู้แผนผงัของอาคารมากกวา่น้ี 

 นางสาวช่อทิพย ์ธรรมวรานนท์
เลขานุการบริษทั 

ขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ือหุ้น และบริษทัฯ จะรับไปพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงในการจดัประชุมคร้ังต่อไป 

  

 ไม่มีค าถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ 

 ประธานสรุปว่าท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 ประธานขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา น าเสนอขอ้มูลโดยสรุปของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ปรากฎตามส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ สรุปได้
ดงัต่อไปน้ี  

สินทรัพยร์วม 33,473 ลา้นบาท 
หน้ีสินรวม 10,874 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 15,428 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษทัฯ 563 ลา้นบาท 

 
 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยวาระน้ีตอ้งได้รับคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 618,527,522 0 24,288,479 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 450 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
 642,816,001 หุ้น 
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วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงนิ
 ปันผลระหว่างกาล 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 4  ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ก) กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุว่า เม่ือบริษทัฯ มีก าไร บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 400,559,652.48 บาท (ส่ีร้อยลา้นห้าแสนห้าหม่ืนเกา้พนัหกร้อยห้าสิบ
สองบาทส่ีสิบแปดสตางค)์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับรอบปีบญัชี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 20,030,000 บาท (ยี่สิบลา้นสามหม่ืนบาท) ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 

ข) บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม
หลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุนและ
ปัจจยัทีเ่ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  

 ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง เป็นเงินจ านวน 577,498,765 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจด็ลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืน
แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาท) ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก       
ก าไรดังกล่าว ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท (6 สตางค์) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 109,347,874 บาท (หน่ึงร้อยเก้าล้าน          
สามแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนัแปดร้อยเจ็ดสิบส่ีบาท) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เพื่อลดผลกระทบท่ี
อาจเกิดกับผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจากเดิมท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 30 เมษายน 2563 โดยได้จ่ายให้แก่        
ผูถื้อหุ้นแลว้  เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะไม่เสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาจ่าย      
เงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงิน 
109,347,874 บาท และอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 20,030,000 บาท  โดย
วาระน้ีตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 620,196,301 0 22,620,700 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 451 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
 642,817,001 หุ้น 
 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดของวาระการประชุมวาระท่ี 5 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่ากฎหมายและข้อบงัคับของบริษทัฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

 ในปี 2563 น้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  
(1)  นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์   กรรมการ 
(2)  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ   กรรมการ 
(3)  นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา   กรรมการ 
(4)  นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอม็. อลันสัซารี กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้รับต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้และ
จากการที่บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการ
ล่วงหนา้ โดยประกาศผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ส าหรับการประชุม
คร้ังน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัแต่อยา่งใด 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นชอบกบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมประชุมแล้ว ว่าควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2563 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

 เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดอ้อกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และเน่ืองจากประธานเป็นหน่ึงในกรรมการท่ีไดร้ับการเสนอช่ือในการ
เลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่ง  ประธานจึงมอบหมายให้นายสันติ บางออ้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระน้ีแทน  

 นายสนัติ บางออ้ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด ประกอบกบัไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเพิม่เติม 

 นายสันติ บางออ้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน   

 ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนวาระท่ี 5 เลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เม่ือลงคะแนนเรียบร้อยทุกรายแลว้ 
ขอให้ผูถื้อหุ้นส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน โดยบริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนในวาระน้ีจากผูถื้อหุ้น
ทุกคนพร้อมกนัในคราวเดียว   

 มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

 5.1 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์ ไดรั้บแต่งตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 616,618,691 3,116,922 23,156,500 0 
ร้อยละ 99.4970 0.5029 - 0.0000 

 
 5.2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง

ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 616,563,130 3,593,483 22,735,500 0 
ร้อยละ 99.4205 0.5794 - 0.0000 

 

 5.3 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง
ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 616,751,238 2,984,375 23,156,500 0 
ร้อยละ 99.5184 0.4815 - 0.0000 
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 5.4  นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั เอ็ม. อลันัสซารี ไดรั้บแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 538,867,570 81,369,043 22,655,500 0 
ร้อยละ 86.8809 13.1190 - 0.0000 

 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 452 ราย นบัจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
 642,892,113 หุ้น 
 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
จาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

 
1. นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 
2. นายวชัระ ภทัรพทิกัษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669 
3. นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 

 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงิน
รวม และก าหนดเงินค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563) 
เป็นจ านวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปีที่แลว้  คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบ
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอื่นใดแลว้ 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีตามที่เสนอ 
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 มต ิ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและมีมติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอ จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และงบการเงินรวม และอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 
3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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 โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 620,245,606 2,600 22,643,907 0 
ร้อยละ 99.9995 0.0004 - 0.0000 

 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยอยูใ่นรูปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวลัประจ าปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษทัฯ หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของ
กรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนั และ
เสนอให้คณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2562 ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านแลว้  

 คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นว่า ควร
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 ในวงเงิน
ดงักล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 มต ิท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ให้แก่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 

จ านวน (เสียง) 619,689,626 503,700 22,698,787 0 
ร้อยละ 96.3909 0.0783 3.5307 0.0000 
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ช่วงเวลาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิม่เตมิ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

 ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.24 น. 
 
 

 
 ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

 

(นางสาวช่อทิพย ์ธรรมวรานนท)์ 
เลขานุการบริษทั 
ผูบ้นัทึกการประชุม 

 
 

หมายเหตุ ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้มาประชุมเพ่ิมเติม ท าให้จ  านวนยอดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ 
 เม่ือจบการประชุมมีจ านวนรวมทั้งส้ิน 452 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 642,892,113 หุ้น 

 


