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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ของ 

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

เวลาและสถานที:่ 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตาม

พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2563  สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงไม่มีขอ้หา้มในการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก 
ห้องประชุมเปอร์เซียน กัลฟ์  ชั้ น 5 อาคารอรกานต์  26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิ นี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 

นายกฤตภาส เงินเก่า ผูด้  าเนินการประชุม แจง้วา่ ณ เวลาเปิดประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 16 ราย 
นับจ านวนหุ้นได ้351,419,639 หุ้น โดยการมอบฉันทะจ านวนรวมทั้งส้ิน 148 ราย นับจ านวนหุ้น ได้ 393,572,122 หุ้น 
รวมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 164 ราย ถือหุน้จ านวนรวมทั้งส้ิน 744,991,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.8782 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  

 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูต้รวจสอบการนับคะแนน
เสียง และเลขานุการบริษทั ผูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมในหอ้งประชุมและท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี  

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:  
1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน/

กรรมการบริหาร/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน 
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
1. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   

 
กรรมการ/ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

6. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 บริษัทฯ มีกรรมการทั้ งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้ งท่ี เข้าประชุมด้วยตนเองและผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 100 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
1. นายซิกมนัต ์สตรอม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์ 

2. นายวนิเซ็นต ์เซียว ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกฎหมายและบริหารงานต่างประเทศ 

3. นายสมชาย อภิญญานุกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล 
 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชี บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม: 
นางภชัฎา หม่ืนทอง บริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั 
 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ข้าร่วมประชุมในห้องประชุม: 
นางสาวจนัทร์จิรา เป่ียมสุขสมบูรณ์ ส านกังานกฎหมาย เอเบิล แอนด ์พริมพต์นั จ ากดั 
 

เลขานุการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:  
นางนนัชลี เขจรนนัทน์   
 

ผู้แทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
นายสมพงษ ์บุญธรรมจินดา ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 

เร่ิมการประชุม: 
 

 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น
เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า ผูด้  าเนินการประชุมและนางนนัชลี 
เขจรนนัทน์  เลขานุการบริษทั เป็นผูช่้วยในการด าเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ  
 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถาม
ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น  ดงัน้ี   

1.  ในการประชุม บริษทัฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุมเม่ือ
นบัคะแนนเสียงเสร็จ  
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2.  ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นของตนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเวน้กรณีของคสัโตเดียนผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศ 

3.  การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะตอ้งลงคะแนนเสียงใน
ระบบ Inventech Connect (e-Voting) โดยผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือแท็บเล็ต 
สามารถเขา้สู่ระบบลงคะแนนเสียงไดต้ามลิงคท่ี์แจง้ในช่องทาง Chat ฟังชัน่ ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป สามารถกดปุ่ม Continue ดา้นขวา ในฟังชัน่ Multimedia Viewer จากนั้น
น า Email และ Password ท่ีไดรั้บจาก Email อนุมติัของท่าน เพ่ือ Sign-in เขา้สู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม
ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระท่ีท่านตอ้งการลงคะแนนเสียง  

4.  ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผูถื้อหุ้นเลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ เห็นด้วย (สีเขียว) / ไม่เห็นด้วย (สีแดง) / งดออกเสียง (สีส้ม) / 
ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)  การกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ การไม่ไดส่้งการ
ออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้
สามารถท าการเปล่ียนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ  โดย
ภายหลงัส้ินสุดการหารือในแต่ละวาระ บริษทัฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา
ประมาณ 1 นาที 

5.  กรณีผูรั้บมอบฉันทะ รับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ให้กดเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ  

6.  ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะ โดยในหนงัสือมอบฉันทะผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ในทุกวาระก่อน
เร่ิมการประชุมแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะท่านนั้นไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนในระหวา่งการประชุม เน่ืองจากบริษทั
ไดเ้ก็บและบนัทึกการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแลว้  

7.  ส าหรับในวาระท่ี 4 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

8.  ในการนับคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นดว้ย 
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9.  ขอใหผู้ถื้อหุน้อยูใ่นวาระการประชุมจนจบการประชุม และตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนั้นๆ  

9.1. กรณีผูถื้อหุ้นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณากด
ลงคะแนนเสียงและส่งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แลว้จึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม "Leave the 
meeting" 

9.2. กรณีผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม "Leave the meeting" จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูก
น ำไปรวมเป็นองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนท่ีได้กดส่งไปก่อนหน้าจะไม่ถูกบันทึกเป็น
คะแนนเสียงในวาระท่ียงัไม่ไดพิ้จารณา ภายหลงัจากท่ีกดปุ่ม "Leave the meeting" 

  อยา่งไรก็ตาม การออกจากการประชุม (Leave the meeting) ในวาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตดัสิทธิของ
ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ  

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจดัการให้เป็นไปตามล าดบั บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพผ์า่นช่องทาง Q&A บนระบบเพยีงช่องทำงเดยีว
เท่านั้น โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพช่ื์อและนามสกุล สถานะความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ ตาม
ดว้ยค าถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น อยา่งไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระของการประชุมน้ีเท่านั้น ส าหรับค าถาม
และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดต้อบในการประชุม บริษทัฯ จะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบเป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานการประชุมผูถื้อหุน้น้ี ซ่ึงจะเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

11. เพื่อลดอตัราความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไปสู่กรรมการและพนกังานของบริษทัท่ี
จดัการประชุม การประชุมจะถูกกระชบัใหอ้ยูภ่ายในเวลา 2 ชัว่โมง 

  

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าในปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม 
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีบริษทัฯ ก าหนด และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thoresen.com) ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ภายหลงัการอธิบายขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใน และวิธีการถาม
ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นแลว้  ประธานไดแ้จ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่คร้ังน้ีเป็นตน้ไป 
บริษทัฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นไปตามท่ีไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดมี้การเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมและไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบทาน
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ อย่างไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด  
ดังนั้น รายงานการประชุมดังกล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุดและถือว่าได้รับการอนุมติั จากนั้น ประธานด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563  

 ประธานขอให้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานเก่ียวกับ 
ขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจของบริษทัฯ และขอใหน้ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงิน รายงานผลการด าเนินงานและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเร่ืองท่ีเหนือความ
คาดหมาย  และส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อทุกภาคส่วนต่อเน่ืองมาจนถึงตน้ปี 2564 น้ี อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึง
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงไดมี้การลงทุนเพ่ือกระจายความเส่ียงในหลากหลายสาขาธุรกิจ และมีการปรับแผนธุรกิจ
เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน และลดผลกระทบท่ีจะมีต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุด 
จากนั้น นายเฉลิมชยั มหากิจศิริไดร้ายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นถึงขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจของบริษทัฯ ในปี 2563 ท่ีผ่านมา 
ดงัน้ี   

 ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ภายใตก้ารด าเนินงานของโทรีเซน ชิปป้ิง ประสบความส าเร็จหลายดา้น  จาก
การมุ่งเนน้การบริหารจดัการตน้ทุนเพ่ือลดค่าใชจ่้าย  การด าเนินการติดตั้งระบบบ าบดัน ้ าอบัเฉาในเรือทุกล าจนเสร็จสมบูรณ์ 
การเปล่ียนไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีค่าก ามะถนัต ่าตามกฎระเบียบ IMO 2020 ไดส้ าเร็จ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ในขณะท่ีบริษทั   
จดทะเบียนท่ีด าเนินธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองทัว่โลกกวา่ร้อยละ 80 มีผลประกอบการขาดทุน แต่โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคง
สร้างผลก าไรถึง 12.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ  สามารถรักษาต าแหน่งผูน้ าธุรกิจขนส่งสินคา้แห้งเทกองในระดบัโลกไวไ้ดอ้ย่าง
เหนียวแน่น โดยมีอตัราค่าระวางเรือเทียบเท่าสูงกว่าตลาด และมีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต ่ากวา่ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม   
โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้โครงการพิเศษรายใหญ่ท่ีสุดรายหน่ึงของโลก ซ่ึงในปีท่ีผา่นมาไดรั้บ
มอบหมายให้ท าการขนส่งท่อในโครงการก่อสร้างท่อส่งน ้ ามนัของแคนาดาตั้งแต่ปี 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564  นอกจากน้ี 
โทรีเซน ชิปป้ิงไดซ้ื้อและรับมอบเรือจ านวน 3 ล า โดยเป็นเรือซุปราแมกซ์ 1 ล า และเรืออลัตราแมกซ์ 2 ล า รวมเป็นเงิน 50 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากปัจจุบนัราคาเรือในตลาดปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 15   เรืออลัตราแมกซ์ 
2 ล าดงักล่าวไดติ้ดตั้งอุปกรณ์เฉพาะส าหรับบรรทุกท่อนซุง (Log Loading)  ซ่ึงปัจจุบนัมีเรืออลัตราแมกซ์เพียง 4 ล าเท่านั้น 
ทัว่โลกท่ีติดตั้งอุปกรณ์น้ี โดยเป็นเรือของโทรีเซน ชิปป้ิง 2 ล า  ท าใหโ้ทรีเซน ชิปป้ิง มีโอกาสสร้างรายไดจ้ากลูกคา้ท่ีตอ้งการ
ขนส่งท่อนซุงเพ่ิมข้ึนอีก   

 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ภายใตก้ารด าเนินงานของเมอร์เมด มาริไทม ์(“เมอร์เมด”) ปัจจุบนังานบริการของ
เมอร์เมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ งานวางสายเคเบ้ิลใตท้ะเล งานส ารวจ ซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงใตท้ะเล (“IRM”) งานติดตั้ง
และร้ือถอนแท่นปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียม  ส าหรับกลยทุธ์และผลการด าเนินงานทางธุรกิจท่ีส าคญัของเมอร์เมดใน
ปีท่ีผ่านมา เมอร์เมด มุ่งเนน้งานวางสายเคเบ้ิลใตท้ะเล  งานส ารวจ ซ่อมแซม และซ่อมบ ารุงใตท้ะเล และเดินหนา้ธุรกิจงาน
ติดตั้งและร้ือถอนแท่นปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียม ควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั “พลงังาน
หมุนเวียน” เพื่อการเติบโตในระยะยาว ในปี 2563 เมอร์เมด จัดตั้ง บริษทั ซีเควสต์ จ ากดั ข้ึนโดยร่วมทุนกับ บริษทั เอไอ 
แอนด์ โรโบติกส์  เวนเจอร์ส จ ากดั (“เออาร์วี”) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”) การร่วมทุนในคร้ังน้ีเป็นความตั้งใจท่ีจะยกระดบังานวิศวกรรมใตท้ะเลดว้ยหุ่นยนต์และเอไอ (AI ) 
เป็นการเสนอบริการดา้นงานส ารวจ ซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงใตท้ะเลท่ีล ้าหนา้ให้กบัลูกคา้  นอกจากน้ี เมอร์เมดยงัร่วมมือกบั
บริษทัท่ีมีช่ือเสียง เช่น Mubarak Marine เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต 
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 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตร ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากัด 
(มหาชน)  (“พีเอ็มทีเอ”)  ผลการด าเนินงานในปี 2563 ของกลุ่มธุรกิจน้ีปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ตอ้งประสบกบัภาวะ
ภยัแลง้  และค่าความเค็มของน ้ าท่ีเพ่ิมข้ึนในบางพ้ืนท่ีของจงัหวดับริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง รวมถึงอุปสรรคดา้นการ
ขนส่งท่ีล าบากข้ึนเน่ืองจากมาตรการปิดเมืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ตลาดเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตรใน
ประเทศเวียดนามมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง แต่บาคองโกใชก้ลยทุธ์ในการเจาะกลุ่มลูกคา้ขายส่งโดยตรง ท าให้สามารถครอง
ตลาดเป็นผูน้ าตลาดเคมีภณัฑเ์พื่อการเกษตรคุณภาพสูงเกรดพรีเม่ียมอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนับาคองโกมีก าลงัการผลิตปุ๋ย เฉล่ีย 
450,000 ตนัต่อปี   และไดเ้พ่ิมยอดขายและช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศโดยส่งออกปุ๋ยออกไปกวา่ 30 ประเทศทัว่โลก 
โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกัในแอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม  สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  พิซซ่า ฮทัไดเ้สริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในดา้นบริการจดัส่งอาหาร (delivery)  โดยยอดขายจากสัง่อาหารผา่นช่องทางออนไลน์มีการเติบโตข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัและเกินความคาดหมาย  พิซซ่า ฮทัไดเ้ป็นพนัธมิตรกบัผูใ้ห้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนั  เช่น แกร็บ ไลน์
แมน โกเจ็ก ฟู้ดแพนด้า และ โรบินฮูด้ โดยในปี 2563  พิซซ่า ฮทั มีสาขาทั้ งหมด 169 สาขาใน 55 จงัหวดั ในจ านวนน้ีรวม
สาขาท่ีเปิดใน 10 จงัหวดัท่ีไม่เคยมีร้านพิซซ่า ฮทั มาก่อน 

 นอกจากน้ี ทาโก้ เบลล์ ซ่ึงอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ได้เพ่ิมการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ให้บริการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์  เช่น ฟู้ดแพนดา้  แกร็บ และโกเจ็ก เช่นเดียวกนัเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  มีการปรับเงินลงทุนในการเปิดสาขาใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพเพื่อให้คืนทุนไดเ้ร็วข้ึน  ในปี 2563 
ทาโก ้เบลล์ ได้เปิดสาขาเพ่ิม 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 11 สาขา  ริเวอร์ไซด์ และสาขามาบุญครอง รวมเป็น 8 สาขาทั่ว
ประเทศ 

 จากการท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยไดเ้ปิดเผยผลการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2563 (“CGR 2020”) บริษทัฯไดรั้บการประเมินวา่เป็นบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ระดบั “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ประจ าปี 2563 สะทอ้นถึงเจตนารมณ์ของบริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโตบนพ้ืนฐาน
ของธรรมาภิบาลและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืรวมถึงค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเป็นส าคญั  บริษทัฯ ยงัได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (“CAC”)  และอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการเพื่อขอรับการรับรอง นอกจากน้ี บริษทั เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั (มหาชน)  หน่ึงในบริษทัย่อยของบริษทัฯ ซ่ึงได ้  
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์ ไดรั้บคดัเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษทัของดชันีการก ากบัดูแลและความโปร่งใสของ
สิงคโปร์ (Singapore Governance and Transparency Index: SGTI)  ประจ าปี 2563 สะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจ
ตามแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสเสมอมา 

 หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดก้ล่าวรายงานขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ นายจิเทนเดอร์ พอล 
เวอร์มา รายงานผลการด าเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี  

- เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี 2563 และภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 
ไดรั้บมอบเรือบรรทุกสินคา้มือสองจ านวน 2 ล าในปี 2563 และจ านวน 1 ล า ในเดือนมกราคม 2564 ปัจจุบนับริษทัมีเรือ
บรรทุกสินคา้แหง้เทกองจ านวน 24 ล า  ซ่ึงเป็นเรือซุปราแมกซ์ 22 ล า และเรืออลัตราแมกซ์ 2 ล า  
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- ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัจากงบการเงินรวม ในปี 2563 จะน าเสนอในรูปแบบคร่ึงปีแรกและคร่ึงปีหลงัเพื่อให้    
ผูถื้อหุ้นไดเ้ห็นผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงคร่ึงปีแรกและการฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงปีหลงั รายได้
ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจาก 3 สาเหตุหลกัท่ีเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 ไดแ้ก่ 1) มาตรการกกัตวัเพ่ือป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อการน าเรือวศิวกรรมใตท้ะเล เขา้และออกอู่แหง้ตามขอ้บงัคบัของเรือ  2) การน า
เรือวศิวกรรมใตท้ะเลเขา้อู่แห้ง และ 3) อตัราค่าระวางเรือเทกองท่ีลดลงอนัเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 อยา่งไร
ก็ตาม ผลการด าเนินงานโดยรวมเร่ิมฟ้ืนตวัตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3/2563 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 เร่ิม
คล่ีคลาย เรือบรรทุกสินคา้ใตท้ะเลหลกัสองล ากลบัมาจากการกักตวัและอตัราค่าระวางเรือเทกองได้เพ่ิมข้ึนตั้งแต่เดือน
มิถุนายนหลงัจากท่ีธุรกิจในหลายประเทศเร่ิมกลบัมาด าเนินงานปกติ 

- ก าไรขั้นตน้ก่อนค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เท่าในคร่ึงหลงัของปี 2563 เป็น 1,779 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัคร่ึงปีแรกของปี 2563  ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ
ด าเนินการปกติ) (EBITDA) ยงัคงเป็นบวกอยู่ท่ี 704 ลา้นบาท ส าหรับปี 2563 อยา่งไรก็ตาม ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรก
ของปี 2563 ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดงันั้นผลการด าเนินงานปกติส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ ในปี 
2563 ยงัคงขาดทุนสุทธิอยูท่ี่ 503 ลา้นบาท  หากรวมผลขาดทุนจากรายการพิเศษท่ีไม่ไดเ้กิดจาการด าเนินงานปกติในส่วน
ของบริษทัฯ จ านวน 1,441 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจากการขายหุ้นในบริษทัร่วมแห่งหน่ึง 
เพ่ือลดความเส่ียงในธุรกิจขดุเจาะในอนาคต ท าใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,945 ลา้นบาท ในปี 2563 

- ส าหรับผลการด าเนินงานของธุรกิจหลกั กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือยงัคงรักษาต าแหน่งผูน้ าตลาดไวไ้ด ้ส่วนผล
การด าเนินงานของธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังในคร่ึงปีหลงัของปี 2563 เพ่ิมข้ึน 173 ลา้นบาทหรือร้อยละ 49 จากคร่ึงปีแรก 
และกลบัไปอยู่ในระดับเดียวกนักบัช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2562 ก่อนท่ีจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนกลุ่มธุรกิจ
เคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรยงัคงท าก าไรต่อเน่ืองและไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
มีก าไรสุทธิตลอดทั้งปี 2563 เพ่ิมข้ึนกวา่สองเท่าเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

- บริษทัฯ ยงัคงรักษาฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต  มีฐานะการเงินมัน่คงและมี
สภาพคล่องสูงดว้ยเงินสดภายใตก้ารบริหาร จ านวน 7.7 พนัลา้นบาทตามงบการเงินรวม ณ ส้ินงวดปีบญัชี ซ่ึงรวมถึง เงินสด 
รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน   บริษทัฯ มีโครงสร้างเงินทุนท่ีแข็งแกร่งมีอตัราส่วนหน้ีสิน
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นอยู่ในระดบัต ่าท่ี 0.08 เท่า ณ ส้ินปี  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมการด าเนินงานเป็นบวก 1,163 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีราบร่ืนและอุปสงค์ท่ี
แขง็แกร่ง ตลอดจนความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในปี 2563 

- ส าหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือได้รับ
ผลกระทบจากอตัราค่าระวางเรือปรับตวัลดลงอยา่งมากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 อยา่งไรก็ตาม  อตัราการใชป้ระโยชน์
ของเรือท่ีกลุ่มธุรกิจฯ เป็นเจา้ของยงัคงสูงถึงร้อยละ 100 ในปี 2563 ทั้งน้ี อตัราค่าระวางเรือเทียบเท่า (“TCE”) ของกลุ่ม
ธุรกิจฯ สูงกว่าอตัราตลาดสุทธิอยู่ร้อยละ 22 อตัราค่าระวางเรือในตลาดเร่ิมปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ไป
จนถึงส้ินปี และด าเนินต่อไปในปี 2564 และข้ึนไปแตะระดบัสูงกว่า 23,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนัต่อล าในเดือนมีนาคม 
2564 เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีดูเหมือนจะคล่ีคลาย   
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- การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไดส่้งผลกระทบต่อ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง โดยเรือสองล าแรกท่ีส่งไปเขา้อู่
แห้งในคร่ึงปีแรกของปี 2563 ถูกกักตัวก่อนและหลงัการเขา้อู่แห้งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19   
ดงันั้น ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษทัจึงปรับกลยทุธในการส่งเรือล าต่อจากนั้นเขา้อู่แห้งภายในประเทศแทนซ่ึงท าให้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรการกกัตวัและช่วยให้ประหยดัค่าใชจ่้ายได ้ทั้งน้ี กลุ่มธุรกิจฯ ไม่มีแผนในการส่งเรือเขา้อู่แห้งในปี 2564 
ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรยงัคงสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ไม่มากนัก เน่ืองจากปุ๋ยเป็นส่ิงจ าเป็นต่อผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเป็นหน่ึงในความตอ้งการพ้ืนฐานของ
มนุษย ์ผลก าไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจฯ เติบโตมากกวา่ 2 เท่าในปี 2563  ส าหรับกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม สาขาท่ีอยูใ่น
หา้งสรรพสินคา้และไฮเปอร์มาร์เก็ตถูกปิดใหบ้ริการชัว่คราวในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เน่ืองจากมาตรการปิด
เมือง (lockdown) ของรัฐบาล กลุ่มธุรกิจฯ ไดส่้งเสริมกิจกรรมการขายและการตลาดต่างๆ ผ่านช่องทางดิลิเวอร่ีและแอป
พลิเคชนัให้บริการสั่งอาหาร (food aggregator)  เช่น แกร็บ ฟู้ดแพนดา้ ท าให้ยอดขายในช่องทางเหล่าน้ีจึงเติบโตข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญั  

- ส าหรับภาพรวมธุรกิจขนส่งทางเรือ ในดา้นอุปทาน มีการคาดการณ์ว่าจะมีอตัราการเติบโตของกองเรือท่ี
ร้อยละ 2.6 ของกองเรือทั้ งหมด ในหน่วยเดทเวทตนั (DWT) ในปี 2564 และต ่ากว่าร้อยละ 1 ในปี 2565 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ต ่าสุดในรอบ 2 ทศวรรษ  และยอดการสัง่ต่อเรือใหม่ในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ท่ีร้อยละ 6 ของกองเรือ
ทั้งหมด   จากปัจจยัดา้นอุปสงค์และอุปทานส่งผลให้แนวโน้มตลาดเป็นบวกอย่างมาก กลุ่มธุรกิจฯ จึงมีแผนท่ีจะซ้ือเรือ
เพ่ิมเติมในปี 2564  และไดรั้บมอบเรือมาแลว้ 1 ล าในเดือนมกราคม 2564  

- ส่วนแนวโนม้ธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ัง ผูใ้หบ้ริการงานวศิวกรรมใตท้ะเลยงัคงมีแนวโนม้ท่ีดีในระยะยาวจาก
โครงการใหม่ท่ีจะไดรั้บอนุมติั ถึงแมว้า่ในระยะสั้นจะไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้ งน้ี กลุ่มธุรกิจ
บริการนอกชายฝ่ังไดป้รับโครงสร้างธุรกิจและกลยทุธ์เพ่ือรองรับโอกาสท่ีส าคญัในตลาดน้ีไวแ้ลว้ ส าหรับแนวโนม้ปี 2564 
กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังไม่มีก าหนดการน าเรือเขา้อู่แห้ง นอกจากน้ี ยงัมีมูลค่าสัญญาให้บริการท่ีรอส่งมอบระหวา่งปี 
2564-2565 ท่ีแข็งแกร่งอยูท่ี่ 190 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาใหบ้ริการท่ีคาดวา่จะส่งมอบไดใ้นปี 2564 จ านวน 107 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

 ไม่มีค าถามจากผูถื้อหุน้ 

 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระที ่2 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี  

 ประธานขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา น าเสนอขอ้มูลโดยสรุปของงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ        
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และคณะกรรมการของบริษทัฯ พร้อมรายงานผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดถู้กแสดงในส่วน “งบการเงินรวมและ
งบการเงินของบริษทั”     ของรายงานประจ าปี 2563 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และแจง้ให้ทราบ
ว่าคณะกรรมการของบริษทัฯ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมติังบการเงินของ
บริษทัฯ  โดยมีขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบการเงินรวม 
รวมสินทรัพย ์ 31,029 ลา้นบาท 
รวมหน้ีสิน 11,838 ลา้นบาท 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 19,191 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 12,830 ลา้นบาท 
ขาดสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,945 ลา้นบาท 

 

 ณ ส้ินปี 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 31,029 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7 จากส้ินปี 2562 สาเหตุหลกัจากการ
ลดลงของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจากการขายหุ้นในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงภายใตก้ลุ่มธุรกิจใหบ้ริการนอกชายฝ่ังเพ่ือลด
ความเส่ียงในธุรกิจขดุเจาะ  หน้ีสินรวมอยูท่ี่ 11,838 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จากส้ินปี 2562 สาเหตุหลกัจากการออกหุน้กู้
ใหม่ในเดือนธนัวาคม 2563 จ านวนเงิน 716 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลงเป็น 19,191 ลา้นบาท  

 ในปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดร้วมลดลงเป็น 12,830 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัมาจาก 1) มาตรการกกัตวัเพ่ือป้องกนั
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีมีต่อการเคล่ือนยา้ยเรือเขา้และออกอู่แห้ง  และการน าเรือวิศวกรรมใตท้ะเลเขา้อู่แห้งตาม
ขอ้บงัคบัของเรือของกลุ่มธุรกิจให้บริการนอกชายฝ่ัง  2) อตัราค่าระวางเรือเทกองที่ลดลงเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563  ส่งผลให้บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ลดลงเป็น 1,693 ลา้นบาท  ผลขาดทุนสุทธิส าหรับ
งวด จ านวน 3,369 ลา้นบาท และผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ จ านวน 1,945 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากรายการ
พิเศษซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนท่ีไม่ใช่เงินสดจากการขายหุน้ในบริษทัร่วมแห่งหน่ึงในธุรกิจขดุเจาะ  

 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานบวก 1,163 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม
ลงทุน 1,419 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจการรมจดัหาเงิน 407 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ  
31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 4,477 ลา้นบาท ถือเป็นฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่งในการรองรับการเติบโตในอนาคต 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารตอบขอ้ซกัถามสรุปได ้ดงัน้ี  

1. นายสมพงษ ์บุญธรรมจินดา 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย 

ในปี 2564 บริษัทฯ จะพลิกจากการขาดทุนมาเป็นก าไรได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
 

ผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีขาดทุนในปี 2563 นั้น เป็นผล
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงคร่ึง
แรกของปี 2563 อย่างไรก็ตามในช่วงคร่ึงหลังของปี 2563 
สถานการณ์ดีข้ึนเป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลประกอบการ
ของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษทัฯ คาดว่าผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จะกลับมาก าไรในปี  2564 และปีต่อๆไป 
เช่นเดียวกบัปี 2561 และปี 2562 

2. นายสมพงษ ์บุญธรรมจินดา 
ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริม 
ผูล้งทุนไทย 

เงินให้กูย้ืม 20 ลา้นเหรียญแก่บริษทัในประเทศจีน   มีโอกาสได้
คืนหรือไม่ อยา่งไร 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และผูกู้ช้าว
จีนแจง้ว่ารัฐบาลจีนมีขอ้จ ากดัในการเคล่ือนยา้ยเงินออกนอก
ประเทศจีน  บริษัทฯ ยงัคงพยายามอย่างเต็มท่ีในการเจรจา
ต่อรองเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเงินคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว รวมถึง
เตรียมด าเนินการทางกฎหมายกบัผูกู้ ้และคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
เงินคืนจ านวนหน่ึง ทั้ งน้ี ในปี 2562 บริษทัฯ มีตั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าส าหรับเงินให้กูย้ืมน้ีในอตัราประมาณร้อยละ 85-86 ซ่ึง
จะช่วยลดผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ในปีต่อๆ 
ไป และยงัช่วยป้องกนัก าไรของบริษทัฯ ปีน้ี 

3. นายชชั นครชยั 
ผูถื้อหุน้ 

ช่วงน้ีค่าระวางเรือเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ไม่ทราบว่า
บริษทัฯ จะมีการปรับเปล่ียนแผนการลงทุนหรือไม่ และบริษทัฯ 
มีมุมมองกบัเร่ืองน้ีอยา่งไรบา้ง 

 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
 

ค่าระวางเรือเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากอุปสงคแ์ละอุปทาน ตามท่ีคุณ
เฉลิมชยัไดก้ล่าวแลว้นั้น บริษทัฯ มีซ้ือเรือมาแลว้จ านวน 3 ล า
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และยงัคงพิจารณาซ้ือเรือเพ่ิมอีก
จ านวน 2-3 ล า ข้ึนอยูก่บัโอกาส 
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ค าถามและขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ียงัไม่ไดต้อบในการประชุม 
นายสรวศิ จตุนารถ  
ผูถื้อหุน้ 

อยากถามว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียจะ
ส่งผลอะไรบา้ง 

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
 

บริษทัฯ ยงัไม่เห็นผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัจากสงครามการคา้
ระหวา่งจีนและออสเตรเลียต่อการคา้สินคา้แหง้เทกอง 
 
ปัจจยัอ่ืนๆ ยงัคงเหมือนเดิม จีนยงัคงมีความตอ้งการวตัถุดิบ
ต่างๆ เช่น ถ่านหิน และจะต้องจัดหาจากแหล่งอ่ืนๆ แทน 
เน่ืองจากยงัมีความตอ้งการใชอ้ยู ่
 
ในท านองเดียวกัน ออสเตรเลียก็จะหาทางส่งออกถ่านหิน
โคก้ไปประเทศอ่ืนๆ แทนจีน โดยอาจขายให้กบัอินเดียหรือ
ประเทศอ่ืนๆ ดังนั้ น บริษัทฯ เช่ือว่าตราบเท่าท่ี มีความ
ต้องการสินค้าแห้งเทกองอยู่ ความต้องการใช้เรือขนส่ง
สินค้าแห้งเทกองก็จะยงัคงด าเนินต่อไป แต่จะเป็นการ
ปรับเปล่ียนเสน้ทางเดินเรือ ซ่ึงเป็นเพียงการเปล่ียนแปลงใน
หน่วยตนั-ไมล ์

 
 ไม่มีค าถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ 

 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พร้อมรายงานผูส้อบบญัชี  โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 747,295,145 0 1,477,779 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 171 ราย นบัจ านวน
หุ้นไดท้ั้งส้ิน 748,772,924 หุ้น 
*   การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดให้
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
ตามท่ีปรากฎในงบการก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน  ในปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จ านวน 70.98 ลา้นบาท 
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.55 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิดงักล่าว 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี
เงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบปี
บญัชี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 7,925.80 ลา้นบาท  

เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสิทธิและประโยชน์ของผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 ของบริษทัฯ ออกไป  คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 จึงไดมี้มติอนุมติัการจดัสรร
เงินก าไรสะสมตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงินปันผล
ระหวา่งกาลในรูปของเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 36,449,292 บาท ซ่ึงเป็นอตัรา
เดียวกับท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อีก 
แต่จะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลวา่เป็นเงินปันผลงวดสุดทา้ย 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายเงินปันผลของบริษทัฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 101.88 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหกัภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารตอบขอ้ซกัถามสรุปได ้ดงัน้ี  

นายณฐัวฒิุ แวดวงธรรม 
ผูถื้อหุน้ 

งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็นว่าบริษทัฯ มีเงินสดอยู่
จ  านวนค่อนข้างมาก มีเหตุผลอย่างไรบ้างท่ีไม่น าเงินสด
จ านวนดังกล่าวมาจ่ายปันผลเพ่ิม หรือมีแผนการใช้เงินสด
เหล่านั้นอยา่งไร 
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นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
 

ตามท่ีท่านทราบว่าธุรกิจของบริษทัฯ มีความผนัผวนเป็น
อยา่งมาก ดงันั้น บริษทัฯ เห็นวา่จะตอ้งรักษาเงินสดไว ้เพื่อ
รองรับการลงทุน ตลอดจนโอกาสต่างๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจมีความผนัผวน ท่ีไม่
คาดคิดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต บริษทัฯ มีความจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งด าเนินธุรกิจเพ่ือผลก าไรและภายใตค้วามปลอดภยั
สูงสุด 

 ไม่มีค าถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ 

 ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามท่ีน าเสนอ 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีถ่ึงก าหนดออกตามวาระ 

ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3  ทั้ งน้ี กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกก็ได ้

 ในปี 2564 น้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

(1)  นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ 
(2)  นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์   กรรมการอิสระ 
(3)  นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง  กรรมการ 
(4)  นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  กรรมการ 
 
ทั้ งน้ี เพื่อส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2564  โดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มี   
ผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบโดย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ี พ.ร.บ. บริษทัมหาชน
จ ากัด ข้อก าหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการในช่วงท่ีผ่านมา  จากความเช่ียวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานของ
กรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการ             
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ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาอยา่งละเอียดรอบคอบและไดเ้สนอแนะใหค้ณะกรรมการน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติั
เลือกตั้งกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

การเลือกตั้งกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงน้ีส่งผลให ้นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปีติดต่อกนั (ด ารงต าแหน่งกรรมการ
มาแลว้ 8 ปี จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และอีก 3 ปีหากไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) โดยท่ี
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ กรรมการอิสระจะไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดเ้กิน 3 วาระ
ติดต่อกนั (9 ปี) เวน้แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์วา่ นายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ เป็นผูมี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูมี้ความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจของ
บริษทัฯ เป็นอยา่งดี ตลอดจนไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใดๆ กบับริษทัฯ ไม่มีความเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์หรืออยูใ่นสถานการณ์ใดๆ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะหรืออาจดูเหมือนวา่จะท าให้
เกิดการแทรกแซงในการใชดุ้ลยพินิจทางธุรกิจท่ีเป็นอิสระเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร่้วมกนัพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง
คุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถว้นแลว้ โดยพิจารณาความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยคุณสมบติั ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบติังานของกรรมการ และเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  
พิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา
แลว้เห็นวา่ถึงแมก้ารเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง จะส่งผลให้นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกวา่ 9 ปีติดต่อกนั แต่นายเชิดพงษ์ สิริวิชช ์
ยงัคงเป็นผูมี้คุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษทัฯ ขอ้บังคบัของบริษทัฯ รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีความเห็นวา่นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ และนายเชิดพงษ ์สิริวิชช์ ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือ
เชิญประชุม  

เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการไดอ้อกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ      
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูด้  าเนินการประชุมได้ขอให้ผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventech 
Connect (e-Voting) ไม่ว่า “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน ซ่ึงในระบบจะมีการลงคะแนน
ส าหรับกรรมการแต่ละท่านตามล าดบั   

 มติ   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการซ่ึงถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์   
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

4.1 นายสมบูรณ์เกยีรติ เกษมสุวรรณ  
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,529,836 265,088 0 0 
ร้อยละ 99.9645 0.0354 - 0.0000 

 

4.2 นายเชิดพงษ์ สิริวชิช์    
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,793,824 1,100 0 0 
ร้อยละ 99.9998 0.0001 - 0.0000 

 

4.3 นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 746,255,850 2,539,074 0 0 
ร้อยละ 99.6609 0.3390 - 0.0000 

 

4.4 นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 746,255,850 2,539,074 0 0 
ร้อยละ 99.6609 0.3390 - 0.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 172 ราย นับจ านวน
หุ้นไดท้ั้งส้ิน 748,794,924 หุ้น 
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* การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 
2563 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 
ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซ่ึงเท่ากับวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นในปี 2562 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน  เบ้ียประชุม และเงินรางวลัประจ าปี 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการอยา่งละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ งสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดจน
หน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ  และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการบริษทัฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของ
บริษทัฯ ส าหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นในปี 2563  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2564 
ใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนใด
ให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุม   

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและ
อนุมติัคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ลา้นบาท (สิบลา้น
บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ
เงินรางวลัประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญั       
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัและเป็นเช่นน้ีตลอดไปในแต่ละปี จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 
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ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ส าหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ล้านบาท (สิบ
ล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผู้มีอ านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ให้แก่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมนี้เป็นต้นไปและเป็น
เช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน 
ดงันี้ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,794,924 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 
วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามกฏหมายก าหนดให้แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปีในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทุกปี  บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีผลการด าเนินงานท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจกับผลการด าเนินงานดังกล่าว  คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงไดเ้สนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพญ็ สุขเจริญยิง่ยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636) และ/หรือ นายวชัระ ภทัรพิทกัษ ์
(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669)  และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323) ผูส้อบบญัชีใน
สงักดัของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชี 
เป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากบัอตัราค่าสอบบัญชีท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยผูส้อบบญัชีท่านหน่ึงท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทั
ยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี
ของบริษทัยอ่ยโดยส่วนใหญ่  โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยของบริษทัฯ สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดเวลา 

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให ้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
โดยขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมน้ี 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564โดย
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชระ            
ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) 
ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  ผู้สอบ
บัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทฯ 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกนิ 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามทีเ่สนอโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,783,924 0 11,000 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 

หมายเหตุ    *  การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระท่ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัวิงเงนิเพิม่เตมิในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงเหตุผลในการขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมวงเงิน
เพ่ิมเติมในการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

 ในปี 2560 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
(ห้าพนัลา้นบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนใน
จ านวนท่ีเทียบเท่า  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีวงเงินเสนอขายหุ้นกูค้งเหลือ 979 ลา้นบาท โดยมีหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่
ถอน 4,021 ลา้นบาท  

 

 เน่ืองจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้มีอยูใ่นปัจจุบนั 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) ไม่เพียงพอ หาก
บริษทัฯ วางแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้หม่ในอนาคตก่อนหุ้นกูเ้ดิมครบก าหนด/ไถ่ถอน  บริษทัฯ จึงตอ้งการวงเงิน
เพ่ิมเติมในออกและเสนอขายหุน้กู ้
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คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัดงัน้ี 
 

1) วงเงินเพ่ิมเติมในออกและเสนอขายหุน้กู ้ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) ณ ขณะใดขณะหน่ึง โดย
จะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ี
เทียบเท่า  เพ่ิมเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้5,000 ลา้นบาท (ห้าพนัลา้นบาท) ซ่ึงได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2560  
 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ระยะเวลาในการเสนอขาย ตั้งแต่ปี 2564 ถึงส้ินปี 2568 
ประเภทของหุ้นกู้ มีหลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั ไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ  

และมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วงเงนิทีข่ออนุมตั ิ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท) โดยจะออกเป็นสกุล

เงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืน
ในจ านวนท่ีเทียบเท่า เพ่ิมเติมจากวงเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้ 5,000 ลา้นบาท 
(หา้พนัลา้นบาท)  
 

ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกู ้หรือมีการซ้ือคืนหุน้กูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด อนัมีผลให้
เงินตน้คงคา้งของหุ้นกูล้ดลง ใหบ้ริษทัฯ สามารถออกหุ้นกูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก โดยท่ี
วงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ะตอ้งไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท (เจ็ด
พนัลา้นบาท) ณ ขณะใดขณะหน่ึง  

วธีิการเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยอาจ
เสนอขายคร้ังเดียวเตม็จ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป  ไม่วา่จะเป็นการเสนอ
ขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ เพื่อการช าระคืนหรือรีไฟแนนซ์หน้ีสินเดิม และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ 
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน และ/หรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
ของบริษทัฯ 

 
หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี บริษทัฯ จะมีวงเงินรวมในการออก
และเสนอขายหุน้กูภ้ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงส้ินปี 2568  จ านวนไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท (เจ็ดพนัลา้น
บาท) หรือในวงเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเตม็จ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป  
 

2) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการกระท าการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั จ านวนเงิน อายุ มูลค่า    
ท่ีตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย 
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์        
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นายทะเบียนหุ้นกู ้ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเขา้ท า ลงนาม แกไ้ข 
เจรจาสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (“ThaiBMA”) และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กู ้ตลอดจนกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 

 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัวงเงินเพ่ิมเติมและมอบอ านาจในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มสิีทธิออกเสียง อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมและมอบอ านาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิม่เติมภายในวงเงินไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 
(สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใน
จ านวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซ่ึงได้รับอนุมัติในปี 
2560 และตามรายละเอียดอื่นทีเ่สนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,794,924 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28. 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณาเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 พิจารณาและอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 28. เป็นดงัน้ี 
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ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทีเ่สนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
ขอ้ 28. จ านวนหรือกรรมการซ่ึงลงลายมือช่ือผูกพนั
บ ริษัทนั้ น ให้กรรมการ 2 คน  ลงลายมือ ช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั และใหค้ณะกรรมการ     
มีอ านาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการ   
ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 

ขอ้ 28.  กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั คือ 
กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
หรือ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ลงลายมือช่ือ และ
ประทับตราส าคญัของบริษทั  หรือ กรรมการอ่ืน 2 คน   
ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญัของบริษทั   

คณะกรรมการอาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 
ในการน้ีให้บุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีอ านาจ

ในการแกไ้ข และ/หรือ เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือขอ้ความให้เป็นไปตามค าสั่งนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ   

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28. โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอขา้งตน้ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ     
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ  ทีป่ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ  โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,749,924 0 45,000 0 
ร้อยละ 99.9939 0.0000 0.0060 0.0000 

 
 

วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขขอบเขตอ านาจของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือผูกพนัของบริษทัฯ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีไดมี้การเสนอและอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 28. 
ในวาระท่ี 8 ของการประชุมคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้น ประจ าปี 2564 
พิจารณาและอนุมติัการแกไ้ขขอบเขตอ านาจของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
 



 

- 22 - 
 

ขอบเขตอ านาจกรรมการของบริษัทฯ 
ในปัจจุบัน 

ขอบเขตอ านาจกรรมการของบริษัทฯ 
ทีเ่สนอแก้ไขเพิม่เตมิ 

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล 
เวอร์มา ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคน และ
ประทบัตราบริษทั 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู ้จัดการใหญ่     
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ นางสาวอุษณา  
มหากิจศิริ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ลงลายมือ-
ช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทั หรือ นายฌ็อง 
ปอล เทเวอแน็ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา 
หรือ นายกมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี กรรมการสองใน
สามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตรา
ส าคญัของบริษทั 

 
ในการน้ี ให้บุคคลท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมขอบเขตอ านาจของกรรมการ        

ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนัของบริษทัฯ มีอ านาจในการแกไ้ข และ/หรือ เพ่ิมเติมรายละเอียดหรือขอ้ความให้เป็นไปตาม
ค าสั่งนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระส าคญัของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอบเขตอ านาจของ
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอ านาจของกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพนัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอ านาจของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่
เสนอโดยคณะกรรมการบริษทัฯ  โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 748,749,924 0 45,000 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 - 0.0000 

 

หมายเหตุ    *  การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระท่ีใช้คะแนนเสียงขา้งมากของ 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 



 

- 23 - 
 

 

วาระที ่10 พจิารณากจิการอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่ท่ีประชุมหรือไม่ ปรากฏวา่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่ท่ีประชุมอีก  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองอ่ืนๆ  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.59 น. 
 
หมายเหต ุ ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ท าให้เม่ือส้ินสุดการประชุมมีผูถื้อหุ้นและ

ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้ งส้ินจ านวน 172 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 748,794,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
41.0869 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

 
 

 
 ลงช่ือ -ลายเซ็น- ประธานท่ีประชุม 

 (นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ์) 
ประธานกรรมการ 

 

 
 
 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 

 
ลงช่ือ -ลายเซ็น- 

 

(นางนนัชลี  เขจรนนัทน)์ 
เลขานุการบริษทั 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
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เอกสำรแนบท้ำย 
 

สรุปค ำถำมและค ำตอบจำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 
ของ 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 

วาระที ่10 พจิารณากจิการอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 

ล ำดบั ข้อซักถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำตอบ 
1. เม่ื อวัน ท่ี  24-25 มีน าคม  2564 ท่ี ผ่ านมา ได้ เกิด

เหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ได้ปิดหรือ
ขวางคลองสุเอชท่ีประเทศอียิปต์ ท าให้ระบบการ
ขนส่งสินคา้ทางทะเลเกิดขดัขอ้งไม่สามารถผ่านเขา้
คลองสุเอซได ้และตอ้งอ้อมไปยงัทวีปแอฟริกาเพื่อ
เขา้สู่ทวปียโุรป ท าใหเ้สียเวลาในการเดินเรือและเพ่ิม
ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ถามว่าเรือสินคา้ของ
บริษัทฯ และการใช้บ ริการของบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบหรือไม่อยา่งไร 

บริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจาก
เหตุการณ์คลองสุเอซ 

 


