THORESEN THAI AGENCIES
PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เวลาและสถานที:่
ประชุ มเมื่ อวัน จันทร์ ที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่า น
มิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
ผูด้ าเนิ นการประชุม แจ้งว่ามีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 165 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 341,926,090 หุน้
โดยการมอบฉันทะจานวนรวมทั้งสิ้ น 187 ราย นับจานวนหุ ้น ได้ 288,010,510 หุ ้น รวมมีผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ั บมอบฉันทะ
จานวน 352 ราย ถือหุ ้นจานวนรวมทั้งสิ้ น 629,936,600 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 34.5651 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด
ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว และกล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี
ที่ปรึ กษากฎหมาย และผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม: (ร้อยละ 82 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการการลงทุน
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกากับดูแลกิจการ
4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการอิสระ
7. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการการลงทุน
8. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน/กรรมการบริ หาร/กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
9. นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานกลุม่ อาหาร
และเครื่ องดื่ม

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

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุม:
1. นายซิกมันต์ สตรอม
2.

นายวินเซ็นต์ เซียว

3.

นายคิท เหว่ย อึ้ง เดวิด

4.

นายสมชาย อภิญญานุกุล

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม:
1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์
(ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกฎหมายและบริ หารงานต่างประเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการลงทุน กลยุทธ์และบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

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

ทีป่ รึกษากฎหมายผู้ทาหน้ าทีด่ ูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่ างถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริษัท
1. นางภัชฎา หมื่นทอง
บริ ษทั คัมปะนี เซเครทแทรี จากัด
2. นางภัทรสุ รางค์ เฉลิมนนท์
สานักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริ มพ์ตนั จากัด
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
นายณภัทร แสงอุทยั วณิ ชกุล

สานักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริ มพ์ตนั จากัด

เลขานุการบริษัท:
นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์
ผู้แทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้น
นางสาวอัญชลี จิตติวชิ กุล

ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย

เริ่มการประชุม:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ ม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น
เข้าสู่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า และนางสาวช่ อทิพย์ ธรรมวรานนท์
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ่วยในการดาเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ
ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และการนับคะแนนเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. บริ ษ ทั ฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนน
เสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง โดยการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ)
ประธานในที่ประชุ มจะขอให้ผถู้ ือหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเอง และผูม้ อบฉันทะที่ผูถ้ ือหุ ้นให้สิทธิ ในการออกเสี ยงแทน
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ทาการลงคะแนนเสี ยง ในกรณี ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งกาเครื่ องหมายใดๆ ในบัตรลงคะแนน ส่ วนกรณี ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ให้กาเครื่ องหมายถูกลงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนามาตรวจนับคะแนน
โดยการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ฯ จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และบัตรเสี ย (ถ้ามี) หักออก
จากจานวนเสี ยงทั้งหมด ผลลัพธ์จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่ งผูม้ อบฉันทะมี คาสั่งระบุการลงคะแนนเสี ยงมาในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั ฯ
ได้บนั ทึกคะแนนเสี ยงตามทีร่ ะบุในหนังสื อมอบฉันทะตั้งแต่เวลาลงทะเบียนแล้ว
2. สาหรับในวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผถู้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนน ทั้งที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน
ทุกใบ
3. บัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่า
จะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย
4. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสี ยง เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลา จะมีการดาเนิ นการประชุ มในวาระ
ต่อไปก่อน และเมื่อการนับคะแนนเสร็ จสิ้นจะกลับมาประกาศคะแนนอีกครั้ง
นอกจากนี้ ผูด้ าเนินการประชุมอธิบายวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ทีแ่ ตกต่างจากสถานการณ์ปกติ ดังนี้
1. เพื่อรักษามาตรการ Social Distancing และลดอัตราความเสี่ ยงในการติดต่อของเชื้อไวรัส Covid-19 การประชุม
จะถูก กระชับให้อยู่ภายในเวลา 2 ชัว่ โมง โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะถามคาถามสามารถเขียนคาถามในกระดาษที่บริ ษทั ฯ
จัดเตรี ยมไว้แทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่ งให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ หรื อแสกนรหัสคิวอาร์ โค้ดที่อยู่บนแบบฟอร์ ม
และพิมพ์คาถามส่ งมาให้เจ้าหน้าทีเ่ พื่อตอบคาถาม
2. บริ ษ ทั ฯ ได้บนั ทึก เลขที่นั่งของผูถ้ ือหุ ้น และขอความร่ วมมือผูถ้ ือหุ ้นนั่งประจาที่และไม่เปลี่ยนที่นั่ง
ตลอดการประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม ชี้ แจงเพิ่มเติมว่าในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุ ม
ล่วงหน้าก่ อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริ ษทั ฯ กาหนด และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.thoresen.com) ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใด
เสนอวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
หลังจากนั้น ประธานได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2562
ประธานแจ้งต่อที่ประชุ มว่า ปั จจุบนั บริ ษทั จดทะเบียนจานวนมากได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ตรวจสอบ โดยมิได้เสนอเป็ นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวโดยจะไม่เสนอรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรองในการประชุ ม
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ผูถ้ ือหุน้ ครั้งต่อไป จากนั้นประธานมอบหมายให้ผดู้ าเนินการประชุมเสนอรายละเอียดของรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ให้ที่ประชุม พิจารณารับรอง
ผูด้ าเนินการประชุมนาเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ฯ ต่อที่ประชุม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 โดยวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

608,048,142
100.0000

0
0.0000

22,620,700
-

0
0.0000

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็ นจานวน 392 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น
630,668,842 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานขอให้นายเฉลิ มชัย มหากิ จศิ ริ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานเกี่ ยวกับ
ผลการดาเนิ นงานในภาพรวมและแนวโน้มธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และขอให้น ายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ผูช้ ่ วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดาเนิ นงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ รายงานต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ถึงภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี
บัญชี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ งประกอบธุ รกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบด้วย 4 กลุ่มธุ รกิ จ
หลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่ งทางเรื อ กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง กลุ่มธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนใน
ธุรกิจอื่น เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
สาหรับกลุ่มธุ รกิจขนส่ งทางเรื อ ในปี 2562 ตลาดขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะในช่วง
ครึ่ งปี แรก เป็ นผลให้หลายบริ ษทั ประสบปั ญหาขาดทุน อย่างไรก็ตามด้วยการบริ หารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทา
ให้โทรี เซน ชิปปิ้ ง สามารถทากาไรได้ และติดอันดับหนึ่ งในสามของบริ ษทั ที่มีอตั ราค่าระวางเรื อเทียบเท่า (TCE; Time Charter
Equivalent Rate) เฉลี่ยสูงกว่าอัตราตลาด จากการสารวจของ Danish Maritime Advisors Liengaard & Roschmann (L&R)
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เนื่ องจากกลยุทธ์หลักคือ การมุ่งให้บริ การแก่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ และการบริ หารความเสี่ ยงโดยใช้เครื่ องมือทางการเงิน อาทิ
ตราสารอนุ พนั ธ์ ประกอบกับการกระจายกองเรื อไปยังตลาดหลายภูมิภาค ได้แก่ มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงการส่ งเรื อไปยังพื้นที่เป้ าหมายที่มีการส่ งออกเมล็ดธัญพืชตามฤดูกาล ทาให้มีปริ มาณการขนส่ ง
สิ นค้าเพิ่มขึ้น และทาให้อตั ราค่าระวางเรื อเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกองเรื อให้บริ การจานวน 21 ลา และได้ทา
สัญญาซื้ อเรื อเพิ่มอีก 1 ลา และได้เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงกามะถันต่า ตามกฎระเบียบเชื้อเพลิงกามะถัน IMO2020 ขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization/IMO)
ในกลุ่มธุ รกิจบริ การนอกชายฝั่ง สถานการณ์ของธุ รกิจน้ ามันและก๊าซธรรมชาติเผชิ ญกับความท้าทายอย่างมาก
ในปี 2562 เมอร์ เมดจึงได้ใช้กลยุทธ์หลัก 2 ประการ ประการแรก คือ การเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจหลัก โดยการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานวิศวกรรมใต้ทะเล การขยายธุรกิ จสู่ ตลาดการติดตั้งสายเคเบิล้ นอกชายฝั่ ง และการควบคุม
ต้นทุนให้เหมาะสม ประการที่สอง คือ การตั้งเป้ าหมายการเติบโตระยะยาว โดยวางรากฐานในการขยายธุ รกิจไปยังตลาดใหม่
สาหรับผลงานบริ ก ารวิศวกรรมใต้ทะเลในปี 2562 นั้น บริ ษทั ซามิ ล เมอร์ เมด ออฟชอร์ เซอร์ วิส คอมพานี แอลแอลซี
(“ซามิล”) ซึ่ งเป็ นการร่ วมค้าของเมอร์เมดในตะวันออกกลาง ได้รับการต่อสัญญาบริ การประดาน้ าฉบับสาคัญ ทาให้เมอร์เมด
ยังคงมีรายได้และผลกาไรต่ อไปจนถึงสิ้ นปี 2566 และเมอร์ เมดวางแผนจะขยายตลาดระดับภูมิภาค เช่น ทะเลเหนื อ แอฟริ กา
ตะวันตกและเมดิ เตอร์ เรเนี ยนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ในด้านงานบริ การเรื อขุดเจาะที่ร่วมทุน ภายใต้บริ ษทั เอเชี ย ออฟชอร์
ดริ ลลิ่งค์ จากัด (“AOD”) ในปี 2562 AOD มีอตั ราการใช้ประโยชน์ของเรื อเต็มประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงบริ ษทั ซาอุดิ อารามโก
(Saudi Aramco) ได้ต่อสัญญาใช้บริ การ AOD ไปจนถึงปี 2565-2566
สาหรับกลุ่มธุ รกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตร บาคองโกยังคงรักษาตาแหน่ งผูน้ าในตลาดเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตรได้
โดยมีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรู พืชชนิ ดใหม่จานวนมาก จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายปุ๋ ยเคมีเชิงผสม (NPK) ชนิ ดใหม่
และเน้นส่งออกไปยังตลาดในทวีปแอฟริ กา
สาหรับกลุ่มการลงทุนในธุรกิจอื่น ซึ่ งรวมถึงธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม พิซซ่ า ฮัท สามารถทากาไรได้ในปี 2562
โดยพิ ซซ่ า ฮัท ได้เปิ ดสาขาใหม่ เพิ่ มอีก 14 สาขา ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่ างจังหวัด ทาให้ ณ สิ้ นปี 2562 พิซซ่ า ฮัทมี สาขา
ทั้งหมด 147 สาขาทัว่ ประเทศ
ทาโก้ เบลล์ เปิ ดสาขาแรกที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์ คิวรี่ วิว แอท ชิดลม ในเดือนมกราคม 2562 ซึ่ งได้รับการต้อนรับ
จากลูกค้าเกินความคาดหมาย นอกจากนี้ ทาโก้เบลล์ ได้เปิ ดสาขาใหม่อีก 4 สาขา ในกรุ งเทพฯ ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ สาขา
สยามพารากอน สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า สาขาสามย่านมิตรทาวน์ และสาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต
สาหรับการตอบแทนคืนสู่ สังคม ซึ่ งถือเป็ นหนึ่ งในพันธกิ จของบริ ษทั ฯ นั้น ในช่ วงการระบาดของเชื้ อไวรั ส
โควิด-19 พิซซ่ า ฮัท และทาโก้ เบลล์ ได้ร่วมให้กาลังใจแก่ บุคลากรทางการแพทย์โดยการมอบ พิซซ่ า ฮัท และทาโก้ เบลล์
ให้แก่โรงพยาบาลทัว่ ประเทศประมาณ 40 แห่ง ทั้งในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัด
ในปี 2562 บริ ษทั ฯได้รับการจัดอันดับบริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกากับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรื อ “5 ดาว”
จาก สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย และได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC: Collective Action Coalition Against Corruption)
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สรุ ปผลการดาเนิ นงานสาคัญในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 563 ล้านบาท หรื อเติบโตร้อยละ 168
เมื่อเทียบกับปี ก่อน บริ ษทั ฯ มีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี ก่อน
1.9 พันล้านบาท กลุ่มธุ รกิ จขนส่ งทางเรื อมี อตั ราค่ าระวางเรื อเทียบเท่า (TCE; Time Charter Equivalent Rate) เฉลี่ยสู งกว่า
อัตราตลาดสุ ทธิ อยูร่ ้อยละ 16 กลุ่มธุ รกิจบริ การนอกชายฝั่งมีผลขาดทุนสุ ทธิจากการดาเนินงานปกติส่วนที่เป็ นของบริ ษทั 185
ล้านบาท ซึ่ งปรับตัวดีข้ ึนถึงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา กลุ่มธุ รกิ จเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตร มีปริ มาณการขายปุ๋ ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 จากปี ก่อน เป็ นประมาณ 190,000 ตัน
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิ จศิริ ได้กล่าวรายงานภาพรวมและแนวโน้มธุ รกิจของบริ ษทั ฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์
พอล เวอร์มา รายงานผลการดาเนิ นงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ต่อที่ประชุม ดังนี้
- ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมจานวน 15,428 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี
2561 (ปี 2561: 13,946 ล้านบาท) รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่มาจากปัจจัยหลักมาจากธุ รกิจเรื อเช่า (Charter-In Business)
ภายใต้กลุ่มธุรกิจขนส่ งทางเรื อ ซึ่ งมีรายได้จากเรื อเช่าเพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้วประมาณ 1,200 ล้านบาท
- บริ ษ ทั ฯ มีก าไรขั้นต้นจานวน 3,159 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิ ดเป็ นร้อยละ 2 เมื่ อเทียบกับก าไรขั้นต้นของปี 2561
(ปี 2561: 3,087 ล้านบาท) เป็ นผลมาจากประกอบการที่ดีข้ ึนของกลุ่มธุ รกิ จหลักเกือบทั้งหมด รวมถึงกาไรจากการลงทุน
และพิซซ่ า ฮัทที่พลิกฟื้ นกลับมาประสบความสาเร็ จหลังจากที่บริ ษทั ฯเข้าซื้ อกิ จการในปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 218
ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 218 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และมีกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ 563 ล้านบาท สู งขึ้นร้ อยละ 168
จากปี ก่อน
- บริ ษ ทั ฯยังคงมีฐานะทางการเงิ นที่แข็งแกร่ งซึ่ งจะสามารถรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯต่ อไปในอนาคตได้
โดยมีเงินสดภายใต้การบริ หาร เท่ากับ 7.1 พันล้านบาท และมีโครงสร้ างเงินทุนที่ดีดงั จะสะท้อนให้เห็นจากที่บริ ษทั ฯ มี
อัตราส่ วนหนี้ สินที่มีภ าระดอกเบี้ยสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Net IBD to Equity) อยู่ที่ 0.05 เท่า และมี กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการดาเนินงานที่เป็ นบวกอยูท่ ี่ 1.5 พันล้านบาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม และได้มอบหมายให้ผบู้ ริ หารตอบข้อซักถาม
สรุ ปได้ ดังนี้
1.

น.ส. สุ วรรณี เชียรสิ ริไกรวุฒิ
ผูถ้ ือหุน้

การขายหุ ้นร้ อยละ 40 ในบริ ษ ทั พี เอ็ม ที พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (“PMT”)
ให้ ก ั บ บริ ษ ั ท คัน เด็ น เรี ยลตี้ แอนด์ ดี เวลลอปเม้ น ท์ จ ากั ด (“KRD”)
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายการร่ วมมือกับ KRD หรื อไม่อย่างไร

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
การขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นการตัดสิ นใจในเชิ งกลยุทธ์ ด้วยการดึงหุ ้นส่ วนเข้า
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ มาร่ วมทุน โดยคานึ งถึงความเป็ นไปได้ของการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ตลอดจนบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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2.

ผูถ้ ือหุน้

ภายใต้ส ถานการณ์ โ ควิ ด -19 ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ การขนส่ ง ทางทะเล
ผลกระทบดังกล่าวมีมากน้อยเพียงไรต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
สถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อกิ จกรรมการขนส่ งทางเรื อของบริ ษทั ฯ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ โดยในด้านของอัตราค่าเช่ าเรื อของบริ ษทั ฯ นั้น มีปริ มาณลดลงร้อยละ 13
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
เมื่อเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเช่าเรื อของบริ ษทั ฯ ก็ยงั มีมูลค่า
สู งกว่าอัตราสุ ทธิ ของตลาดโดยเฉลี่ยอยูถ่ ึงร้อยละ 25 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ยังคงสามารถใช้อตั รากาลังเรื อได้เกื อบร้อยละ 100 และยังมีสัญญาณที่ดี
ของธุ รกิ จจากการเพิ่ มขึ้ นอย่างสู งมากของดัช นี ค่ าระวางเรื อ หรื อ BDI
เนื่ องจากธุ รกิ จในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถกลับมาดาเนินการได้อย่างเป็ นปกติแล้ว
3.

4.

นายวิทรู ฉันทวงศ์วสุ
ผูถ้ ือหุน้

เสนอให้บ ริ ษ ัท ฯ พิ จารณาจาหน่ ายธุ ร กิ จที่ ไม่ ท าก าไร และน าเงิ น ไป
ลงทุนในธุ รกิจใหม่ๆ หรื อลงทุนในตราสารทางการเงินที่ให้ผลตอบแทน
ประมาณ 3-5% ต่อปี

นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธาน

ขอบคุณข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ และจะรับไปพิจารณา

นายสุ ชาติ สุ ทธิ สนั ธิ์
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จากัด
(มหาชน) (“UMS”)

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
UMS มีผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ผลประกอบการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ ของ UMS ดีข้ ึนมากกว่านี้ โดยปัจจุบนั UMS มี EBITDA อยู่ที่ 19 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
และมีผลขาดทุนในส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ประมาณ 39 ล้านบาท ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้กบั บริ ษทั แม่
5.

นายสุ ชาติ สุ ทธิ สนั ธิ์
ผูถ้ ือหุน้

สอบถามเกี่ยวกับเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ผลิตเครื่ องดื่มในประเทศจีน

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ในการนาเงินกูด้ งั กล่าวคืนมานั้นมีอุปสรรค เนื่ องจากผูก้ ู้ได้แจ้งบริ ษทั ฯ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ ว่า รัฐบาลจีนได้กาหนดข้อจากัดในการนาเงิ นออกมาให้นิ ติบุคคลที่อยู่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นอกประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ผูก้ ู้ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศ
สิ งคโปร์น้ นั มีรายงานผลกาไรที่ดี
บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเจรจาต่อรองกับผูก้ ใู้ ห้ชาระเงินกูย้ มื จานวนทั้งหมด
ต่ อ ไป โดยขณะนี้ บริ ษ ัท ฯ อยู่ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาด าเนิ น การทาง
กฎหมายกับผูก้ ตู้ ามวิธีการต่างๆ ที่จะสามารถทาได้
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โดยในระหว่างปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับชาระดอกเบี้ยสะสมจนถึงวันที่ 15
สิ งหาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 3 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ยังไม่ได้รับการชาระดอกเบี้ยใดๆ นับจากนั้นเป็ นต้นมา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้
ทาการตั้งสารองจานวน 17.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา เพื่อรองรับเงิ น
กูย้ มื จานวน 20 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กานี้
6.

ผูถ้ ือหุน้

ในระหว่างนี้ ดัชนีค่าระวางเรื อเพิ่มสู งขึ้น และผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ก็
มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน แต่เหตุใดราคาหุน้ จึงไม่สะท้อนผลดังกล่าว และ ในขณะที่
ราคาหุน้ มีแนวโน้มจะลดลง บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการดาเนินการอย่างไร หรื อ
มีแผนการที่จะซื้อหุน้ คืนหรื อไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับราคาหุ ้น จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทากาไร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ ของบริ ษ ัทฯ อยู่ในระดับ ที่ดี มี แ นวโน้มที่ ดีข้ ึ น อย่างไรก็ ต ามบริ ษ ัท ฯ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
พยายามที่จะปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินธุ รกิจ และเพิ่ม
ความสามารถในการทากาไร
ในเรื่ องการซื้ อหุ ้นคืน บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้มีพิจารณาเรื่ องดังกล่าว โดยหาก
บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น การซื้ อ หุ ้น คื น บริ ษ ัทฯ จะต้อ งทาตามขั้น ตอนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยคือ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้นกั ลงทุน
ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน
7.

ผูถ้ ือหุน้

ตามที่ปรากฎข่าวว่า พิซซ่ า ฮัทในประเทศสหรัฐอเมริ กาเข้าสู่ กระบวนการ
ล้มละลาย เหตุการณ์ ดงั กล่าวส่ งผลกระทบกับพิซซ่ า ฮัทในประเทศไทย
หรื อไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
การยื่น ขอล้มละลายของผูซ้ ้ื อสั ญ ญาแฟรนไชส์ พิ ซ ซ่ า ฮัท ในประเทศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ สหรัฐอเมริ กา หรื อ แฟรนไชส์ซี ไม่มีผลกระทบใดๆ กับธุ รกิจพิซซ่ า ฮัท
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ในประเทศไทย เนื่ องจาก แฟรนไชส์ ซี ได้ยื่นล้มละลายเพื่อดาเนิ นการ
บริ หารจัดการเกี่ยวกับหนี้ สินกับเจ้าหนี้ของตนเอง โดย เหตุการณ์ดงั กล่าว
ไม่ได้มีผลกระทบหรื อเชื่อมโยงกับทางด้านของเจ้าของแฟรนไชส์พิซซ่ า ฮัท
คื อ Yum International และไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งใดๆกั บ ทางด้ า นของ
แฟรนไชส์ซี คือ พิซซ่า ฮัทในประเทศไทยด้วยเช่นกัน
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8.

นายไพรสัณต์ จันทร์สุริยวงศ์
ผูถ้ ือหุน้

ภายในสิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีแผนการจะเปิ ดร้านทาโก้ เบลล์ เพิ่มอีกกี่
สาขา

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาของทาโก้ เบลล์แห่ งใหม่ที่สุขุมวิทซอย 11
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ และภายในปี นี้ ก็จะเปิ ดสาขาใหม่อีก 2 สาขา ดังนั้น ในสิ้ นปี นี้ จะมีสาขา
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ของทาโก้ เบลล์รวมทั้งหมด 8 สาขาด้วยกัน
9.

นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์
ผูถ้ ือหุน้

ช่วงที่โควิดระบาด และรัฐบาลปิ ดห้างสรรพสิ นค้า ธุ รกิจอาหารเครื่ องดื่ม
ได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากห้ างสรรพสิ น ค้า หรื อ ไม่ และในส่ ว นของ
มาตรการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่ า (Soft Loan) ที่ รัฐ บาลจะให้เพื่ อช่ วยเหลื อ
ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโควิ ด -19 กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) ดังกล่าวหรื อไม่

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ในส่ วนของพิซซ่ า ฮัท ฝ่ ายบริ หารได้เจรจาต่อรองกับเจ้าของสถานที่เพื่อ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ ขอลดค่าเช่า ในช่วงที่เกิดการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเจ้าของสถานที่
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บางรายก็ลดค่าเช่าให้ ในขณะที่บางรายก็ไม่ได้ลดค่าเช่าให้
สาหรับเงินกูด้ อกเบี้ยต่าจากรัฐบาลหรื อ Soft Loan นั้น รัฐบาลจัดหาเพื่อ
ช่วยเหลือธุ รกิจขนาดกลางกับขนาดย่อม ดังนั้น ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ น
ธุ รกิ จขนาดใหญ่ จึ งไม่ เข้าข่ ายที่ จะมี คุ ณ สมบัติ ใ นการขอยื่น รั บ เงิ น กู้
ดอกเบี้ยต่าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ประสบความสาเร็ จในการ
เจรจากับธนาคารเพื่อขยายระยะเวลาชาระเงินออกไปจนถึงเดือนธันวาคม
2563 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ จากธนาคารอีก
ด้วย
10. นายไกรวัลย์ คทวณิ ช
ผูถ้ ือหุน้
นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์
เลขานุการบริ ษทั

เสนอแนะเกี่ ยวกับสถานที่ ประชุ ม ว่าควรมี ความสะดวกเรื่ องที่ จอดรถ
มากกว่านี้ และเจ้าหน้าที่อาคารก็ควรมีความรู้แผนผังของอาคารมากกว่านี้
ขอบคุ ณ ข้อเสนอแนะของผูถ้ ือ หุ ้น และบริ ษทั ฯ จะรั บไปพิ จารณาเพื่ อ
ปรับปรุ งในการจัดประชุมครั้งต่อไป

ไม่มีคาถามเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุน้
ประธานสรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา นาเสนอข้อมูลโดยสรุ ปของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ มา รายงานรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้วปรากฎตามสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้จดั ส่ งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว สรุ ปได้
ดังต่อไปนี้
สิ นทรัพย์รวม
33,473
ล้านบาท
หนี้สินรวม
10,874
ล้านบาท
รายได้รวม
15,428
ล้านบาท
กาไรสุ ทธิ ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ฯ
563
ล้านบาท
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว โดยวาระนี้ ตอ้ งได้รับคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติ อนุ มตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

618,527,522
100.0000

0
0.0000

24,288,479
-

0
0.0000

ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็ นจานวน 450 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น
642,816,001 หุ้น
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ ายเงิน
ปันผลระหว่ างกาล
ประธานขอให้ผดู้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 4 ต่อที่ประชุม ดังนี้
ก) กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ระบุว่า เมื่อบริ ษทั ฯ มีกาไร บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี
ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 400,559,652.48 บาท (สี่ ร้อยล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิ บ
สองบาทสี่ สิบแปดสตางค์) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหุ ้นอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบปี บัญชี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 20,030,000 บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นบาท) ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี
ข) บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั แผนการลงทุนและ
ปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีผลก าไรสุ ทธิ ตามงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ หลังหัก ภาษี เงินได้ แต่ไม่ รวมก าไรหรื อ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง เป็ นเงินจานวน 577,498,765 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิ บเจ็ดล้านสี่ แสนเก้าหมื่น
แปดพัน เจ็ด ร้ อยหกสิ บห้า บาท) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีม ติ อนุ ม ัติ ให้บริ ษ ัทฯจ่ายเงิ น ปั น ผลระหว่างกาลจาก
ก าไรดังกล่ าว ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.06 บาท (6 สตางค์) รวมเป็ นจานวนเงิ น ทั้งสิ้ น 109,347,874 บาท (หนึ่ งร้ อ ยเก้าล้า น
สามแสนสี่ หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิ บสี่ บาท) ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิ ดกับผูถ้ ื อหุ ้นจากการเลื่อนประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นจากเดิ มที่ก าหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้จ่ายให้แ ก่
ผูถ้ ือหุ ้น แล้ว เมื่ อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะไม่เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อพิจารณาจ่าย
เงินปันผลประจาปี 2562 อีก
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิ จารณารับทราบการจ่ ายเงิ นปั น ผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นเงิ น
109,347,874 บาท และอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 20,030,000 บาท โดย
วาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับทราบการจ่าย เงินปั นผลระหว่างกาล และมีมติอนุ มตั ิการจัดสรรก าไรสุ ทธิ ประจาปี
2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
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จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

620,196,301
100.0000

0
0.0000

22,620,700
-

0
0.0000

ในวาระนี้ มีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติ ม รวมเป็ นจานวน 451 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น
642,817,001 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานขอให้ผดู้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมทราบ
ผูด้ าเนิ นการประชุ ม แจ้งต่ อที่ประชุ มว่ากฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้ในการประชุ มสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2563 นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการ
(2) นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ
(3) นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
กรรมการ
(4) นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตาแหน่งกรรมการอีกก็ได้ และ
จากการที่บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อ พิจารณาเข้ารั บเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัทฯ เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 สาหรับการประชุม
ครั้งนี้ ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ าตอบแทน โดยกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ยมิ ได้เข้าร่ วมประชุ มแล้ว ว่าควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น
เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี 2563 ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการได้ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว และเนื่องจากประธานเป็ นหนึ่ งในกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการ
เลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ ง ประธานจึงมอบหมายให้นายสันติ บางอ้อ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในวาระนี้แทน
นายสันติ บางอ้อ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด ประกอบกับไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลอื่นเพิม่ เติม
นายสันติ บางอ้อ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิก ารเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ วาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนวาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เมื่อลงคะแนนเรี ยบร้อยทุกรายแล้ว
ขอให้ผถู้ ือหุ ้นส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปนับคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผูถ้ ือหุ ้น
ทุกคนพร้อมกันในคราวเดียว
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติ อนุ มตั ิก ารเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
5.1 นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

616,618,691
99.4970

3,116,922
0.5029

23,156,500
-

0
0.0000

5.2 นางสาวอุษณา มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

616,563,130
99.4205

3,593,483
0.5794

22,735,500
-

0
0.0000

5.3 นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

616,751,238
99.5184

2,984,375
0.4815

23,156,500
-

0
0.0000
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5.4 นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด เอ็ม. อัลนัสซารี ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ
หมายเหตุ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

538,867,570
86.8809

81,369,043
13.1190

22,655,500
-

0
0.0000

ในวาระนี้ มีผถู ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติ ม รวมเป็ นจานวน 452 ราย นับจานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น
642,892,113 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานขอให้ผดู้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี บัญชี 2563 โดยมีรายนามของผูส้ อบบัญชีดงั นี้
1.
2.
3.

นางศิริเพ็ญ สุ ขเจริ ญยิง่ ยง
นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323

โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงิน
รวม และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีสาหรับรอบปี บัญชี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)
เป็ นจานวน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี ที่แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบ
กับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดแล้ว
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิจารณาและลงมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและมีมติ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ จากบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 โดยให้ผสู้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และงบการเงินรวม และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น
3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

620,245,606
99.9995

2,600
0.0004

22,643,907
-

0
0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัท
ประธานขอให้ผดู้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่า ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอยูใ่ นรู ปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุ ม และเงินรางวัลประจาปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษ ทั ฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิ บตั ิ งานของ
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
เสนอให้คณะกรรมการเสนอต่ อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย
ประจาปี 2563 เป็ นวงเงิ นไม่เกิ นจานวน 10 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในปี 2562 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสื อเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563 ในวงเงิ น
ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่ าตอบแทนประจาปี 2563 ให้แก่ กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ป ระชุ มพิจารณาและลงมติ อนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ
ตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี
2563 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงิ นค่ าตอบแทนประจาปี 2563 ให้แก่ กรรมการและ
กรรมการชุ ดย่อยตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสีย

619,689,626
96.3909

503,700
0.0783

22,698,787
3.5307

0
0.0000
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ช่ วงเวลาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ถู ือหุ้นซักถามเพิม่ เติม
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่ งกระดาษคาถามในห้องประชุม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.24 น.

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นางสาวช่อทิพย์ ธรรมวรานนท์)
เลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

หมายเหตุ

ประธานที่ประชุม

ในระหว่างการประชุมมีผถู้ ือหุ้นลงทะเบียนเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ทาให้จานวนยอดของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ
เมื่อจบการประชุมมีจานวนรวมทั้งสิ้ น 452 ราย คิดเป็ นจานวนหุ้น 642,892,113 หุ้น
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