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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ของ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เวลาและสถานที:่
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตาม
พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2563 สอดคล้องตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่มีขอ้ ห้ามในการจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้ อ งประชุ ม เปอร์ เซี ยน กั ล ฟ์ ชั้ น 5 อาคารอรกานต์ 26/26-27 ซอยชิ ด ลม ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร 10330
นายกฤตภาส เงินเก่า ผูด้ าเนิ นการประชุม แจ้งว่า ณ เวลาเปิ ดประชุมนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 16 ราย
นับจานวนหุ ้นได้ 351,419,639 หุ ้น โดยการมอบฉันทะจานวนรวมทั้งสิ้ น 148 ราย นับจานวนหุ ้น ได้ 393,572,122 หุ ้น
รวมมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจานวน 164 ราย ถือหุน้ จานวนรวมทั้งสิ้น 744,991,761 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 40.8782 ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุมกล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ผูต้ รวจสอบการนับคะแนน
เสี ยง และเลขานุการบริ ษทั ผูซ้ ่ ึงเข้าร่ วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมในห้ องประชุม:
1. นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการบริ หาร/ประธานกรรมการการลงทุน
3. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
กรรมการ/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/
กรรมการบริ หาร/กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการการลงทุน
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ :
1. นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
กรรมการอิสระ
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี
กรรมการ/
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม
6. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เอ็ม. อัลนัสซารี
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

บริ ษ ัท ฯ มี กรรมการทั้งหมด 11 ท่ าน มี กรรมการเข้าร่ วมการประชุ มทั้งที่ เข้าประชุ มด้วยตนเองและผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์จานวน 11 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมร้อยละ 100
ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ :
1. นายซิกมันต์ สตรอม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อะโกรและโลจิสติกส์
2. นายวินเซ็นต์ เซียว
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกฎหมายและบริ หารงานต่างประเทศ
3.

นายสมชาย อภิญญานุกลุ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ :
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระทาหน้ าที่ดูแลการประชุ มผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่ างถู กต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ที่เข้ าร่ วมประชุมในห้ องประชุม:
นางภัชฎา หมื่นทอง
บริ ษทั คัมปะนี เซเครทแทรี จากัด
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมในห้ องประชุม:
นางสาวจันทร์จิรา เปี่ ยมสุขสมบูรณ์
สานักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริ มพ์ตนั จากัด
เลขานุการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุมในห้ องประชุม:
นางนันชลี เขจรนันทน์
ผู้แทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้นทีเ่ ข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ :
นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
เริ่มการประชุม:
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น
เข้าสู่ การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า ผูด้ าเนิ นการประชุมและนางนันชลี
เขจรนันทน์ เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูช้ ่วยในการดาเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ
ผูด้ าเนิ นการประชุม ชี้ แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง และวิธีการถาม
คาถาม หรื อแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1. ในการประชุม บริ ษทั ฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับที่ กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม โดยจะนาเสนอ
ข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อ
นับคะแนนเสี ยงเสร็ จ
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2. ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่ งหุ ้นต่อหนึ่ งเสี ยง และสามารถออกเสี ยงในแต่ละวาระว่า เห็ นด้วย
ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง เต็มตามคะแนนเสี ยงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่ งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่ งแยก
จานวนหุ ้นของตนเพื่อแบ่ งแยกการลงคะแนนเสี ยง ยกเว้นกรณี ของคัสโตเดี ยนผูร้ ับมอบฉันทะจากผูล้ งทุ น
ต่างประเทศ
3. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหุ ้นที่ ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสี ยงใน
ระบบ Inventech Connect (e-Voting) โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อแท็บเล็ต
สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนเสี ยงได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ฟังชัน่ ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมผ่าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแล็ปท็อป สามารถกดปุ่ ม Continue ด้านขวา ในฟังชัน่ Multimedia Viewer จากนั้น
นา Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมตั ิของท่าน เพื่อ Sign-in เข้าสู่ ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ ม
ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสี ยง
4. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นเลือกวาระที่ ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ ม
สาหรับการออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ ม คื อ เห็ นด้วย (สี เขี ยว) / ไม่เห็ นด้วย (สี แดง) / งดออกเสี ยง (สี ส้ม) /
ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุด (สี ฟ้า) การกดปุ่ มสี ฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุด” หรื อ การไม่ได้ส่งการ
ออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้
สามารถทาการเปลี่ ยนแปลงการออกเสี ยงลงคะแนนได้จนกว่าจะปิ ดการลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นๆ โดย
ภายหลังสิ้ นสุ ดการหารื อในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสี ยงในระบบในแต่ละวาระเป็ นเวลา
ประมาณ 1 นาที
5. กรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี”
เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ
6. สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะ โดยในหนังสื อมอบฉันทะผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อน
เริ่ มการประชุมแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริ ษทั
ได้เก็บและบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
7. สาหรับในวาระที่ 4 เรื่ องการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
8. ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะใช้วิธีการหักคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่
เห็นด้วย
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9. ขอให้ผถู ้ ือหุน้ อยูใ่ นวาระการประชุมจนจบการประชุม และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิ ดให้ลงมติในวาระนั้นๆ
9.1. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้น ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนและออกจากการประชุ ม ก่ อนการปิ ดประชุ ม กรุ ณากด
ลงคะแนนเสี ยงและส่ งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แล้วจึงปิ ดบราวเซอร์ โดยไม่ ต้องกดปุ่ ม "Leave the
meeting"
9.2. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นออกจากการประชุ มโดยกดปุ่ ม "Leave the meeting" จานวนหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่ ถูก
นำไปรวมเป็ นองค์ประชุ ม และการออกเสี ยงลงคะแนนที่ ได้กดส่ งไปก่ อนหน้าจะไม่ ถูกบั นทึกเป็ น
คะแนนเสี ยงในวาระที่ยงั ไม่ได้พิจารณา ภายหลังจากที่กดปุ่ ม "Leave the meeting"
อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (Leave the meeting) ในวาระใดวาระหนึ่ งจะไม่เป็ นการตัดสิ ทธิ ของ
ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่ วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามลาดับ บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการส่งคาถามหรื อแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ผา่ นช่องทาง Q&A บนระบบเพียงช่ องทำงเดียว
เท่านั้น โดยขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะความเป็ นผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ตาม
ด้วยคาถาม หรื อความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคาถาม โดยบริ ษทั ฯ จะตอบคาถามในห้องประชุมในวาระ
ที่เกี่ยวข้องกับคาถามนั้น อย่างไรก็ดี หากมีจานวนคาถามที่ถูกส่ งเข้ามาจานวนมาก บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคัดเลือกคาถามตามความเหมาะสมเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับวาระของการประชุมนี้ เท่านั้น สาหรับคาถาม
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ตอบในการประชุม บริ ษทั ฯ จะสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ นี้ ซึ่งจะเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็ จสิ้น
11. เพื่อลดอัตราความเสี่ ยงในการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ไปสู่ กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ที่
จัดการประชุม การประชุมจะถูกกระชับให้อยูภ่ ายในเวลา 2 ชัว่ โมง
ผูด้ าเนิ นการประชุมชี้ แจงเพิ่มเติมว่าในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่บริ ษทั ฯ กาหนด และได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.thoresen.com) ทั้ง นี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้น
รายใดเสนอวาระการประชุม เป็ นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
ภายหลังการอธิ บายขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยงใน และวิธีการถาม
คาถาม หรื อแสดงความคิดเห็ น แล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นตั้งแต่ครั้งนี้ เป็ นต้นไป
บริ ษทั ฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่ นมา ซึ่งเป็ นไปตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมและได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสอบทาน
และแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผถู ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็ นแต่อย่างใด
ดังนั้น รายงานการประชุ มดังกล่าวถื อเป็ นที่ สิ้นสุ ดและถื อว่าได้รับ การอนุ มตั ิ จากนั้น ประธานดาเนิ น การประชุ มตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานขอให้นายเฉลิ มชัย มหากิ จศิ ริ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารรายงานเกี่ ยวกับ
ข้อมูลสาคัญทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์ มา ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธาน
เจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดาเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
นายเฉลิ ม ชัย มหากิ จ ศิ ริ แจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่าในปี 2563 การแพร่ ระบาดของโควิด-19 เป็ นเรื่ องที่ เหนื อความ
คาดหมาย และส่ งผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อทุ กภาคส่ วนต่อเนื่ องมาจนถึ งต้นปี 2564 นี้ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริ ษทั อื่น ซึ่ งได้มีการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ ยงในหลากหลายสาขาธุรกิจ และมีการปรับแผนธุรกิจ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นเพื่อให้ธุรกิ จดาเนิ นต่อไปได้อย่างราบรื่ น และลดผลกระทบที่ จะมีต่อธุรกิจให้น้อยที่ สุด
จากนั้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิ ริได้รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นถึงข้อมูลสาคัญทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา
ดังนี้
ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจขนส่ งทางเรื อ ภายใต้การดาเนินงานของโทรี เซน ชิปปิ้ ง ประสบความสาเร็ จหลายด้าน จาก
การมุ่งเน้นการบริ หารจัดการต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย การดาเนินการติดตั้งระบบบาบัดน้ าอับเฉาในเรื อทุกลาจนเสร็ จสมบูรณ์
การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ มีค่ากามะถันต่าตามกฎระเบี ยบ IMO 2020 ได้สาเร็ จ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ในขณะที่ บริ ษ ทั
จดทะเบี ยนที่ ดาเนิ นธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองทัว่ โลกกว่าร้อยละ 80 มีผลประกอบการขาดทุน แต่โทรี เซน ชิ ปปิ้ ง ยังคง
สร้างผลกาไรถึง 12.75 ล้านเหรี ยญสหรัฐ สามารถรักษาตาแหน่ งผูน้ าธุรกิ จขนส่ งสิ นค้าแห้งเทกองในระดับโลกไว้ได้อย่าง
เหนี ยวแน่ น โดยมีอตั ราค่าระวางเรื อเทียบเท่าสู งกว่าตลาด และมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรื อต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
โทรี เซน ชิปปิ้ ง ยังคงเป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริ การขนส่งสิ นค้าโครงการพิเศษรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ซึ่งในปี ที่ผา่ นมาได้รับ
มอบหมายให้ทาการขนส่ งท่อในโครงการก่อสร้างท่อส่ งน้ ามันของแคนาดาตั้งแต่ปี 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 นอกจากนี้
โทรี เซน ชิ ปปิ้ งได้ซ้ื อและรับมอบเรื อจานวน 3 ลา โดยเป็ นเรื อซุ ปราแมกซ์ 1 ลา และเรื ออัลตราแมกซ์ 2 ลา รวมเป็ นเงิน 50
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่งเป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกต้อง เนื่องจากปั จจุบนั ราคาเรื อในตลาดปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 15 เรื ออัลตราแมกซ์
2 ลาดังกล่าวได้ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะสาหรับบรรทุกท่อนซุ ง (Log Loading) ซึ่ งปั จจุบนั มีเรื ออัลตราแมกซ์เพียง 4 ลาเท่านั้น
ทัว่ โลกที่ติดตั้งอุปกรณ์น้ ี โดยเป็ นเรื อของโทรี เซน ชิปปิ้ ง 2 ลา ทาให้โทรี เซน ชิปปิ้ ง มีโอกาสสร้างรายได้จากลูกค้าที่ตอ้ งการ
ขนส่งท่อนซุงเพิ่มขึ้นอีก
กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง ภายใต้การดาเนิ นงานของเมอร์ เมด มาริ ไทม์ (“เมอร์ เมด”) ปั จจุบนั งานบริ การของ
เมอร์ เมดแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ งานวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล งานสารวจ ซ่อมแซมและซ่อมบารุ งใต้ทะเล (“IRM”) งานติดตั้ง
และรื้ อถอนแท่นปิ โตรเลียมและท่อขนส่ งปิ โตรเลียม สาหรับกลยุทธ์และผลการดาเนิ นงานทางธุรกิจที่สาคัญของเมอร์เมดใน
ปี ที่ผ่านมา เมอร์ เมด มุ่งเน้นงานวางสายเคเบิ้ลใต้ทะเล งานสารวจ ซ่อมแซม และซ่อมบารุ งใต้ทะเล และเดินหน้าธุรกิจงาน
ติดตั้งและรื้ อถอนแท่นปิ โตรเลียมและท่อขนส่ งปิ โตรเลียม ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงาน
หมุนเวียน” เพื่อการเติ บโตในระยะยาว ในปี 2563 เมอร์ เมด จัดตั้ง บริ ษทั ซี เควสต์ จากัด ขึ้นโดยร่ วมทุ นกับ บริ ษทั เอไอ
แอนด์ โรโบติ กส์ เวนเจอร์ ส จากัด (“เออาร์ วี”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อของ บริ ษทั ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลี ยม จากัด
(มหาชน) (“ปตท.สผ.”) การร่ วมทุนในครั้งนี้ เป็ นความตั้งใจที่จะยกระดับงานวิศวกรรมใต้ทะเลด้วยหุ่ นยนต์และเอไอ (AI )
เป็ นการเสนอบริ การด้านงานสารวจ ซ่อมแซมและซ่อมบารุ งใต้ทะเลที่ล้ าหน้าให้กบั ลูกค้า นอกจากนี้ เมอร์ เมดยังร่ วมมือกับ
บริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง เช่น Mubarak Marine เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
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กลุ่ มธุ รกิ จเคมี ภ ัณ ฑ์เพื่ อการเกษตร ภายใต้การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท พี เอ็ม โทรี เซน เอเชี ย โฮลดิ้ งส์ จ ากัด
(มหาชน) (“พีเอ็มทีเอ”) ผลการดาเนิ นงานในปี 2563 ของกลุ่มธุรกิจนี้ ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง แม้วา่ ต้องประสบกับภาวะ
ภัยแล้ง และค่าความเค็มของน้ าที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ ของจังหวัดบริ เวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง รวมถึงอุปสรรคด้านการ
ขนส่ งที่ลาบากขึ้นเนื่ องจากมาตรการปิ ดเมืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ตลาดเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตรใน
ประเทศเวียดนามมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง แต่บาคองโกใช้กลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มลูกค้าขายส่ งโดยตรง ทาให้สามารถครอง
ตลาดเป็ นผูน้ าตลาดเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตรคุณภาพสูงเกรดพรี เมี่ยมอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั บาคองโกมีกาลังการผลิตปุ๋ ย เฉลี่ย
450,000 ตันต่อปี และได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศโดยส่ งออกปุ๋ ยออกไปกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก
โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักในแอฟริ กา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ ม สื บเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 พิซซ่ า ฮัทได้เสริ มสร้าง
ความแข็งแกร่ งในด้านบริ การจัดส่ งอาหาร (delivery) โดยยอดขายจากสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญและเกินความคาดหมาย พิซซ่า ฮัทได้เป็ นพันธมิตรกับผูใ้ ห้บริ การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เช่น แกร็ บ ไลน์
แมน โกเจ็ก ฟู้ดแพนด้า และ โรบิ นฮูด้ โดยในปี 2563 พิซซ่ า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 169 สาขาใน 55 จังหวัด ในจานวนนี้ รวม
สาขาที่เปิ ดใน 10 จังหวัดที่ไม่เคยมีร้านพิซซ่า ฮัท มาก่อน
นอกจากนี้ ทาโก้ เบลล์ ซึ่ งอยู่ภายใต้กลุ่ มธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม ได้เพิ่ มการให้ บริ การผ่านแอปพลิ เคชัน
ให้บริ การสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ฟู้ดแพนด้า แกร็ บ และโกเจ็ก เช่นเดียวกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 มีการปรับเงินลงทุนในการเปิ ดสาขาใหม่ให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อให้คืนทุนได้เร็ วขึ้น ในปี 2563
ทาโก้ เบลล์ ได้เปิ ดสาขาเพิ่ม 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุ ขุมวิท 11 สาขา ริ เวอร์ ไซด์ และสาขามาบุญครอง รวมเป็ น 8 สาขาทั่ว
ประเทศ
จากการที่สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยได้เปิ ดเผยผลการสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแล
กิจการบริ ษทั จดทะเบียน ประจาปี 2563 (“CGR 2020”) บริ ษทั ฯได้รับการประเมินว่าเป็ นบริ ษทั ที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
ระดับ “ดีเลิศ” หรื อ “5 ดาว” ประจาปี 2563 สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริ ษทั ฯ ในการดาเนินธุรกิจให้เจริ ญเติบโตบนพื้นฐาน
ของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนรวมถึงคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ บริ ษทั ฯ ยังได้
ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่ วมแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (“CAC”) และอยูร่ ะหว่างการ
ดาเนิ นการเพื่อขอรับการรับรอง นอกจากนี้ บริ ษทั เมอร์ เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน) หนึ่ งในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้รับคัดเลือกเป็ น 1 ใน 100 บริ ษทั ของดัชนี การกากับดูแลและความโปร่ งใสของ
สิ งคโปร์ (Singapore Governance and Transparency Index: SGTI) ประจาปี 2563 สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จ
ตามแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีและการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสเสมอมา
หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้กล่าวรายงานข้อมูลสาคัญทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอล
เวอร์ มา รายงานผลการดาเนิ นงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต่อที่ประชุม ดังนี้
- เหตุการณ์ และการเปลี่ ยนแปลงที่ สาคัญในปี 2563 และภายหลังรอบระยะเวลาที่ รายงาน กลุ่มธุ รกิ จขนส่ งทางเรื อ
ได้รับมอบเรื อบรรทุกสิ นค้ามือสองจานวน 2 ลาในปี 2563 และจานวน 1 ลา ในเดื อนมกราคม 2564 ปั จจุบนั บริ ษทั มี เรื อ
บรรทุกสิ นค้าแห้งเทกองจานวน 24 ลา ซึ่งเป็ นเรื อซุปราแมกซ์ 22 ลา และเรื ออัลตราแมกซ์ 2 ลา
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- ผลการดาเนินงานที่สาคัญจากงบการเงินรวม ในปี 2563 จะนาเสนอในรู ปแบบครึ่ งปี แรกและครึ่ งปี หลังเพื่อให้
ผูถ้ ือหุ ้นได้เห็ น ผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่ งปี แรกและการฟื้ นตัวในช่วงครึ่ งปี หลัง รายได้
ส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 3 สาเหตุหลักที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่ งแรกของปี 2563 ได้แก่ 1) มาตรการกักตัวเพื่อป้ องกันการ
แพร่ ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการนาเรื อวิศวกรรมใต้ทะเล เข้าและออกอู่แห้งตามข้อบังคับของเรื อ 2) การนา
เรื อวิศวกรรมใต้ทะเลเข้าอู่แห้ง และ 3) อัตราค่าระวางเรื อเทกองที่ลดลงอันเป็ นผลจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 อย่างไร
ก็ตาม ผลการดาเนินงานโดยรวมเริ่ มฟื้ นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 เริ่ ม
คลี่คลาย เรื อบรรทุ กสิ นค้าใต้ทะเลหลักสองลากลับมาจากการกักตัวและอัตราค่าระวางเรื อเทกองได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดื อน
มิถุนายนหลังจากที่ธุรกิจในหลายประเทศเริ่ มกลับมาดาเนินงานปกติ
- กาไรขั้นต้นก่อนค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในครึ่ งหลังของปี 2563 เป็ น 1,779 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับครึ่ งปี แรกของปี 2563 กาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการ
ดาเนิ นการปกติ) (EBITDA) ยังคงเป็ นบวกอยู่ที่ 704 ล้านบาท สาหรับปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนิ นงานครึ่ งปี แรก
ของปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นผลการดาเนิ นงานปกติส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ฯ ในปี
2563 ยังคงขาดทุนสุ ทธิ อยูท่ ี่ 503 ล้านบาท หากรวมผลขาดทุนจากรายการพิเศษที่ ไม่ได้เกิดจาการดาเนิ นงานปกติในส่ วน
ของบริ ษทั ฯ จานวน 1,441 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสดจากการขายหุ ้นในบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ ง
เพื่อลดความเสี่ ยงในธุรกิจขุดเจาะในอนาคต ทาให้บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,945 ล้านบาท ในปี 2563
- สาหรับผลการดาเนิ นงานของธุรกิ จหลัก กลุ่มธุรกิจขนส่ งทางเรื อยังคงรักษาตาแหน่งผูน้ าตลาดไว้ได้ ส่ วนผล
การดาเนิ นงานของธุ รกิ จบริ การนอกชายฝั่ งในครึ่ งปี หลังของปี 2563 เพิ่มขึ้น 173 ล้านบาทหรื อร้อยละ 49 จากครึ่ งปี แรก
และกลับ ไปอยู่ในระดับเดี ยวกัน กับช่ วงครึ่ งปี หลังของปี 2562 ก่ อนที่ จะมี การแพร่ ระบาดของโควิด -19 ส่ วนกลุ่มธุ รกิ จ
เคมีภณั ฑ์เพื่อการเกษตรยังคงทากาไรต่อเนื่องและไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 โดย
มีกาไรสุทธิตลอดทั้งปี 2563 เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า
- บริ ษทั ฯ ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต มีฐานะการเงินมัน่ คงและมี
สภาพคล่องสูงด้วยเงินสดภายใต้การบริ หาร จานวน 7.7 พันล้านบาทตามงบการเงินรวม ณ สิ้นงวดปี บัญชี ซึ่งรวมถึง เงินสด
รายการเทียบเท่าเงินสดและสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ งมีอตั ราส่วนหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ ยสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นอยู่ในระดับต่าที่ 0.08 เท่า ณ สิ้ นปี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงมีเงินสดสุ ทธิ จาก
กิ จกรรมการดาเนิ นงานเป็ นบวก 1,163 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทฯ ที่ ราบรื่ นและอุป สงค์ที่
แข็งแกร่ ง ตลอดจนความสามารถในการชาระเงินของลูกค้าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563
- สาหรั บ ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด -19 ต่ อ ธุ รกิ จของบริ ษ ัท ฯ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ขนส่ งทางเรื อ ได้รั บ
ผลกระทบจากอัตราค่าระวางเรื อปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ประโยชน์
ของเรื อที่ กลุ่มธุ รกิ จฯ เป็ นเจ้าของยังคงสู งถึ งร้อยละ 100 ในปี 2563 ทั้งนี้ อัตราค่าระวางเรื อเที ยบเท่า (“TCE”) ของกลุ่ม
ธุ รกิ จฯ สู งกว่าอัตราตลาดสุ ทธิ อยู่ร้อยละ 22 อัตราค่าระวางเรื อในตลาดเริ่ มปรับตัวสู งขึ้นตั้งแต่เดื อนมิ ถุนายน 2563 ไป
จนถึงสิ้ นปี และดาเนิ นต่อไปในปี 2564 และขึ้นไปแตะระดับสู งกว่า 23,000 ดอลลาร์ สหรัฐต่อวันต่อลาในเดื อนมีนาคม
2564 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ที่ดูเหมือนจะคลี่คลาย

-7-

- การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่ง โดยเรื อสองลาแรกที่ส่งไปเข้าอู่
แห้งในครึ่ งปี แรกของปี 2563 ถูกกักตัวก่ อนและหลังการเข้าอู่แห้งตามมาตรการป้ องกัน การแพร่ ระบาดของโควิด -19
ดังนั้น ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริ ษทั จึงปรับกลยุทธในการส่ งเรื อลาต่อจากนั้นเข้าอู่แห้งภายในประเทศแทนซึ่งทาให้ไม่ตอ้ ง
ปฏิ บตั ิตามมาตรการกักตัวและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ไม่มีแผนในการส่ งเรื อเข้าอู่แห้งในปี 2564
ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อการเกษตรยังคงสามารถทากาไรได้อย่างต่อเนื่ อง และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ไม่มากนัก เนื่ องจากปุ๋ ยเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อผลิตผลทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ ผลกาไรสุ ทธิของกลุ่มธุรกิจฯ เติบโตมากกว่า 2 เท่าในปี 2563 สาหรับกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม สาขาที่อยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตถูกปิ ดให้บริ การชัว่ คราวในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เนื่ องจากมาตรการปิ ด
เมือง (lockdown) ของรัฐบาล กลุ่มธุ รกิ จฯ ได้ส่งเสริ มกิ จกรรมการขายและการตลาดต่างๆ ผ่านช่องทางดิ ลิเวอรี่ และแอป
พลิเคชันให้บริ การสั่งอาหาร (food aggregator) เช่น แกร็ บ ฟู้ดแพนด้า ทาให้ยอดขายในช่องทางเหล่านี้ จึงเติบโตขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ
- สาหรับภาพรวมธุ รกิ จขนส่ งทางเรื อ ในด้านอุปทาน มีการคาดการณ์ ว่าจะมีอตั ราการเติบโตของกองเรื อที่
ร้อ ยละ 2.6 ของกองเรื อทั้งหมด ในหน่ วยเดทเวทตัน (DWT) ในปี 2564 และต่ ากว่าร้อยละ 1 ในปี 2565 ซึ่ งอยู่ในระดับ
ต่าสุดในรอบ 2 ทศวรรษ และยอดการสัง่ ต่อเรื อใหม่ในปั จจุบนั อยูใ่ นระดับต่าที่สุดเป็ นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 6 ของกองเรื อ
ทั้งหมด จากปั จจัยด้านอุปสงค์และอุปทานส่ งผลให้แนวโน้มตลาดเป็ นบวกอย่างมาก กลุ่มธุ รกิ จฯ จึ งมีแผนที่ จะซื้ อเรื อ
เพิ่มเติมในปี 2564 และได้รับมอบเรื อมาแล้ว 1 ลาในเดือนมกราคม 2564
- ส่วนแนวโน้มธุรกิจให้บริ การนอกชายฝั่ง ผูใ้ ห้บริ การงานวิศวกรรมใต้ทะเลยังคงมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวจาก
โครงการใหม่ที่จะได้รับอนุ มตั ิ ถึงแม้วา่ ในระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ กลุ่มธุ รกิ จ
บริ การนอกชายฝั่งได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อรองรับโอกาสที่สาคัญในตลาดนี้ไว้แล้ว สาหรับแนวโน้มปี 2564
กลุ่มธุรกิจบริ การนอกชายฝั่งไม่มีกาหนดการนาเรื อเข้าอู่แห้ง นอกจากนี้ ยังมีมูลค่าสัญญาให้บริ การที่รอส่ งมอบระหว่างปี
2564-2565 ที่แข็งแกร่ งอยูท่ ี่ 190 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยเป็ นสัญญาให้บริ การที่คาดว่าจะส่ งมอบได้ในปี 2564 จานวน 107
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีคาถามจากผูถ้ ือหุน้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี
ประธานขอให้นายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ มา นาเสนอข้อมูลโดยสรุ ปของงบการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ มา รายงานรายละเอียดงบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ สาหรับ รอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธัน วาคม 2563 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี แ ล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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และคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พร้อมรายงานผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ถูกแสดงในส่ วน “งบการเงินรวมและ
งบการเงินของบริ ษทั ” ของรายงานประจาปี 2563 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นแล้วพร้อมหนังสื อเชิญประชุม และแจ้งให้ทราบ
ว่าคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เห็ นควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและอนุ มตั ิ งบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ โดยมีขอ้ มูลทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
รวมสิ นทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ขาดสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

31,029
11,838
19,191
12,830
1,945

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ณ สิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 31,029 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากสิ้ นปี 2562 สาเหตุหลักจากการ
ลดลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเนื่ องจากการขายหุ ้นในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งภายใต้กลุ่มธุรกิจให้บริ การนอกชายฝั่งเพื่อลด
ความเสี่ ยงในธุรกิจขุดเจาะ หนี้สินรวมอยูท่ ี่ 11,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากสิ้นปี 2562 สาเหตุหลักจากการออกหุน้ กู้
ใหม่ในเดือนธันวาคม 2563 จานวนเงิน 716 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมลดลงเป็ น 19,191 ล้านบาท
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมลดลงเป็ น 12,830 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก 1) มาตรการกักตัวเพื่อป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อการเคลื่อนย้ายเรื อเข้าและออกอู่แห้ง และการนาเรื อวิศวกรรมใต้ทะเลเข้าอู่แห้งตาม
ข้อบังคับของเรื อของกลุ่มธุรกิจให้บริ การนอกชายฝั่ง 2) อัตราค่าระวางเรื อเทกองที่ลดลงเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของ
โควิด-19 ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2563 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นลดลงเป็ น 1,693 ล้านบาท ผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับ
งวด จานวน 3,369 ล้านบาท และผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จานวน 1,945 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายการ
พิเศษซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสดจากการขายหุน้ ในบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ่งในธุรกิจขุดเจาะ
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงานบวก 1,163 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรม
ลงทุน 1,419 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจการรมจัดหาเงิน 407 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
31 ธันวาคม 2563 มีจานวน 4,477 ล้านบาท ถือเป็ นฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งในการรองรับการเติบโตในอนาคต
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และได้มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารตอบข้อซักถามสรุ ปได้ ดังนี้
1.

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย

ในปี 2564 บริ ษ ัท ฯ จะพลิ ก จากการขาดทุ น มาเป็ นก าไรได้
หรื อไม่ เพราะเหตุใด

-9-

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ที่ขาดทุนในปี 2563 นั้น เป็ นผล
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ มาจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
แรกของปี 2563 อย่างไรก็ ต ามในช่ ว งครึ่ งหลังของปี 2563
สถานการณ์ ดีข้ ึ นเป็ นอย่างมาก เห็ น ได้จากผลประกอบการ
ของกลุ่มธุ รกิ จขนส่ งทางเรื อ บริ ษทั ฯ คาดว่าผลประกอบการ
ของบริ ษั ท ฯ จะกลั บ มาก าไรในปี 2564 และปี ต่ อ ๆไป
เช่นเดียวกับปี 2561 และปี 2562
2.

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ ม
ผูล้ งทุนไทย

เงินให้กยู้ ืม 20 ล้านเหรี ยญแก่บริ ษทั ในประเทศจีน มีโอกาสได้
คืนหรื อไม่ อย่างไร

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 และผูก้ ชู้ าว
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ จีนแจ้งว่ารัฐบาลจี นมีขอ้ จากัดในการเคลื่อนย้ายเงินออกนอก
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประเทศจี น บริ ษ ัทฯ ยังคงพยายามอย่างเต็ม ที่ ในการเจรจา
ต่ อ รองเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งเงิ น คื น เงิ น ให้ กู้ยื ม ดัง กล่ าว รวมถึ ง
เตรี ยมดาเนิ นการทางกฎหมายกับผูก้ ู้ และคาดหวังว่าจะได้รับ
เงิ นคืนจานวนหนึ่ ง ทั้งนี้ ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี ต้ งั ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสาหรับเงินให้กยู้ ืมนี้ ในอัตราประมาณร้อยละ 85-86 ซึ่ ง
จะช่วยลดผลกระทบต่องบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ ในปี ต่อๆ
ไป และยังช่วยป้ องกันกาไรของบริ ษทั ฯ ปี นี้
3.

นายชัช นครชัย
ผูถ้ ือหุน้

ช่ ว งนี้ ค่ าระวางเรื อ เพิ่ ม สู งขึ้ นอย่างมี นั ยส าคัญ ไม่ ท ราบว่า
บริ ษทั ฯ จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรื อไม่ และบริ ษทั ฯ
มีมุมมองกับเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ค่าระวางเรื อเพิ่มสูงขึ้นเนื่ องจากอุปสงค์และอุปทาน ตามที่คุณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ เฉลิมชัยได้กล่าวแล้วนั้น บริ ษทั ฯ มีซ้ื อเรื อมาแล้วจานวน 3 ลา
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม และยัง คงพิ จ ารณาซื้ อ เรื อ เพิ่ ม อี ก
จานวน 2-3 ลา ขึ้นอยูก่ บั โอกาส
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คาถามและข้อเสนอแนะอื่นที่ยงั ไม่ได้ตอบในการประชุม
นายสรวิศ จตุนารถ
อยากถามว่าสงครามการค้าระหว่างจี น กับ ออสเตรเลี ยจะ
ผูถ้ ือหุน้
ส่งผลอะไรบ้าง
นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
บริ ษทั ฯ ยังไม่เห็นผลกระทบที่มีนยั สาคัญจากสงครามการค้า
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ ระหว่างจีนและออสเตรเลียต่อการค้าสิ นค้าแห้งเทกอง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ปั จจัยอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม จีนยังคงมีความต้องการวัตถุดิบ
ต่างๆ เช่ น ถ่ านหิ น และจะต้องจัดหาจากแหล่งอื่ นๆ แทน
เนื่องจากยังมีความต้องการใช้อยู่
ในทานองเดี ยวกัน ออสเตรเลียก็จะหาทางส่ งออกถ่านหิ น
โค้กไปประเทศอื่นๆ แทนจีน โดยอาจขายให้กบั อินเดียหรื อ
ประเทศอื่ น ๆ ดัง นั้ น บริ ษ ัท ฯ เชื่ อ ว่า ตราบเท่ า ที่ มี ค วาม
ต้อ งการสิ น ค้า แห้ งเทกองอยู่ ความต้อ งการใช้เรื อ ขนส่ ง
สิ น ค้าแห้ ง เทกองก็ จ ะยัง คงด าเนิ น ต่ อ ไป แต่ จ ะเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินเรื อ ซึ่ งเป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยตัน-ไมล์
ไม่มีคาถามเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุน้
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี พร้อมรายงานผูส้ อบบัญชี โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษทั ฯ สาหรั บรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี พร้ อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
747,295,145
100.0000

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง*
1,477,779
-

บัตรเสี ย
0
0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็ นจานวน 171 ราย นับจานวน
หุ้นได้ท้งั สิ้ น 748,772,924 หุ้น
* การงดออกเสี ยงไม่นบั เป็ นคะแนนเสี ยงในการลงมติของผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากเป็ นวาระที่ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่กาหนดให้
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี
ตามที่ปรากฎในงบการกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ จานวน 70.98 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ จึงได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายจานวน 3.55 ล้านบาท จากกาไรสุทธิดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี
เงิ น ได้ แต่ไม่ รวมกาไรหรื อขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ ยงั ไม่ เกิ ดขึ้ น จริ ง ทั้งนี้ ข้ ึ น อยู่กับแผนการลงทุ น และปั จจัยที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ บริ ษทั ฯ มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ นรอบปี
บัญชี 31 ธันวาคม 2563 จานวน 7,925.80 ล้านบาท
เพื่อลดผลกระทบที่ อาจจะเกิ ดขึ้นกับสิ ทธิ และประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2564 ของบริ ษทั ฯ ออกไป คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรร
เงินกาไรสะสมตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นเงินปั นผล
ระหว่างกาลในรู ปของเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 36,449,292 บาท ซึ่งเป็ นอัตรา
เดี ยวกับ ที่ ได้เสนอต่อที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2564 แทนการจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจาปี 2563 การจ่ ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ มีรายชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ มี
สิ ทธิ ได้รับเงินปั นผล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่ งเป็ นวันที่ เดิมที่ ได้แจ้งต่อผูถ้ ือหุ ้นไว้แล้ว โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อีก
แต่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลว่าเป็ นเงินปั นผลงวดสุดท้าย
ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ และคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ
ร้อยละ 101.88 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ประธานเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และได้มอบหมายให้ผบู ้ ริ หารตอบข้อซักถามสรุ ปได้ ดังนี้
นายณัฐวุฒิ แวดวงธรรม
ผูถ้ ือหุน้

งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯ มีเงิ นสดอยู่
จ านวนค่ อ นข้างมาก มี เหตุ ผ ลอย่างไรบ้างที่ ไม่ น าเงิ น สด
จานวนดังกล่าวมาจ่ ายปั นผลเพิ่ม หรื อมี แผนการใช้เงิ นสด
เหล่านั้นอย่างไร
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นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ตามที่ ท่ านทราบว่าธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ มี ความผัน ผวนเป็ น
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและ อย่างมาก ดังนั้น บริ ษทั ฯ เห็นว่าจะต้องรักษาเงินสดไว้ เพื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
รองรับการลงทุน ตลอดจนโอกาสต่างๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆ ที่ อาจมีความผันผวน ที่ ไม่
คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ น
ที่จะต้องดาเนินธุรกิจเพื่อผลกาไรและภายใต้ความปลอดภัย
สูงสุด
ไม่มีคาถามเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหุน้
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามที่นาเสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีถ่ ึงกาหนดออกตามวาระ
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ ประชุมว่า กฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กาหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตาแหน่ งเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกก็ได้
ในปี 2564 นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระมีจานวน 4 ท่าน ได้แก่
(1)
(2)
(3)
(4)

นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
นายกมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้ง นี้ เพื่อ ส่ งเสริ ม หลักการกากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษ ทั ฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอชื่ อบุ ค คลเพื่อเข้า
รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ เป็ นการล่ว งหน้า ก่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2564 โดย
ประกาศผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2564 ทั้ง นี้ ปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด
กระบวนการสรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ฯได้ผ่ านการพิ จ ารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติดา้ นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชี พ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน
จากัด ข้อ กาหนดต่ างๆ และข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ ที่ ก าหนดไว้ รวมถึ งการมี ส่ วนร่ วมและผลการปฏิ บัติ งานในฐานะ
กรรมการในช่วงที่ ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู ้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและการปฏิ บตั ิงานของ
กรรมการที่ ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่ าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน โดยไม่ ร วมกรรมการ
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ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนาเสนอให้ผถู ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิ
เลือกตั้งกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่งนี้ส่งผลให้ นายเชิดพงษ์ สิ ริวชิ ช์ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปี ติดต่อกัน (ดารงตาแหน่งกรรมการ
มาแล้ว 8 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 และอีก 3 ปี หากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง) โดยที่
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้วา่ กรรมการอิสระจะไม่สามารถดารงตาแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน (9 ปี ) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่ นายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ เป็ นผูม้ ี
คุ ณ สมบั ติ ก รรมการอิ ส ระครบถ้ว นตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งสอดคล้อ งแต่ เข้ม กว่า ข้อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็ นผูม้ ีความรู ้และความเข้าใจในธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริ ษทั ฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรื ออยูใ่ นสถานการณ์ใดๆ ซึ่ งมีแนวโน้มที่จะหรื ออาจดูเหมือนว่าจะทาให้
เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็ นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่ กรอง
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็ นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความ
เหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและการปฏิบตั ิงานของกรรมการ และเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุ มตั ิเลือกตั้งกรรมการซึ่ งถึงกาหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน อีกทั้ง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าถึงแม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกาหนดตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ ง จะส่ งผลให้นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเกิ นกว่า 9 ปี ติดต่อกัน แต่นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์
ยังคงเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริ ษทั ฯ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมถึ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่านายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุ วรรณ และนายเชิดพงษ์ สิ ริวิชช์ ผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็ นไป
ตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฎในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อ
เชิญประชุม
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการได้ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
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ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการซึ่ งถึงกาหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง โดยในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ น การประชุ มได้ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น เลื อ กตั้งกรรมการเป็ นรายบุ คคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventech
Connect (e-Voting) ไม่ว่า “เห็ นด้วย” “ไม่เห็ นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” เพื่อนับคะแนน ซึ่ งในระบบจะมีการลงคะแนน
สาหรับกรรมการแต่ละท่านตามลาดับ
มติ ที่ประชุ มมีมติด้วยคะแนนเสี ยงของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการซึ่ งถึงกาหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่ าน ได้ แก่ นายสมบูรณ์ เกียรติ เกษมสุ วรรณ นายเชิ ดพงษ์ สิ ริวิชช์
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง และนายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรั งสี กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ ต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้
4.1 นายสมบูรณ์ เกียรติ เกษมสุ วรรณ
จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
748,529,836
99.9645

ไม่เห็นด้วย
265,088
0.0354

งดออกเสี ยง*
0
-

บัตรเสี ย
0
0.0000

เห็นด้วย
748,793,824
99.9998

ไม่เห็นด้วย
1,100
0.0001

งดออกเสี ยง*
0
-

บัตรเสี ย
0
0.0000

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง*

บัตรเสี ย

746,255,850
99.6609

2,539,074
0.3390

0
-

0
0.0000

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง*

บัตรเสี ย

746,255,850
99.6609

2,539,074
0.3390

0
-

0
0.0000

4.2 นายเชิดพงษ์ สิริวชิ ช์
จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

4.3 นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

4.4 นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็ นจานวน 172 ราย นับจานวน
หุ ้นได้ท้งั สิ้น 748,794,924 หุ้น
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* การงดออกเสี ยงไม่นบั เป็ นคะแนนเสี ยงในการลงมติของผูถ้ ื อหุ ้น เนื่ องจากเป็ นวาระที่ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริษัทฯ
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม
2563 ได้มีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2563 เป็ นวงเงินไม่เกินจานวน 10
ล้า นบาท (สิ บ ล้า นบาท) ซึ่ งเท่ ากับ วงเงิ น ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในปี 2562 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
กรรมการมีสิ ท ธิ ไ ด้รับ ค่า ตอบแทนในรู ป แบบค่ าตอบแทนรายเดื อน เบี้ ยประชุ ม และเงิ นรางวัลประจ าปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเที ยบเคี ยงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดี ยวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ตลอดจน
หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการ และกรรมการชุ ด ย่อ ยแต่ ล ะท่ า น และได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ นาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของ
บริ ษทั ฯ สาหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิ นจานวน 10 ล้านบาท (สิ บล้านบาท) ซึ่ งเท่ากับวงเงิ นที่ ได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจาปี 2564
ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการในรู ปแบบอื่นใด
ให้แก่กรรมการนอกเหนื อจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็ นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและ
อนุมตั ิคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิ บล้าน
บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูม้ ีอานาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย
ตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดื อน เบี้ยประชุม และ
เงิ นรางวัลประจาปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิและเป็ นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
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ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ฯ
ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ วาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อยของบริ ษัทฯ สาหรั บปี 2564 เป็ นวงเงินไม่ เกินจานวน 10 ล้ านบาท (สิ บ
ล้ านบาท) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผู้มีอานาจจัดสรรเงินค่ าตอบแทนประจาปี 2564 ให้ แก่ กรรมการและ
กรรมการชุดย่ อยตามความเหมาะสม ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยให้ มีผลตั้งแต่ การประชุมนี้เป็ นต้ นไปและเป็ น
เช่ นนี้ตลอดไปในแต่ ละปี จนกว่ าทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ จะมีมติเป็ นอย่ างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน
ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

748,794,924
100.0000

0
0.0000

0
0.0000

0
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า ตามกฏหมายกาหนดให้ แต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประจาปี ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกปี บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีผลการดาเนิ นงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ มี ความพึ งพอใจกับผลการด าเนิ นงานดังกล่ าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้เสนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิง่ ยง (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรื อ นายวัชระ ภัทรพิทกั ษ์
(ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 6669) และ/หรื อ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323) ผูส้ อบบัญชี ใน
สังกัดของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2564 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี
เป็ นจานวนทั้งสิ้ นไม่เกิ น 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่ งเท่ ากับอัตราค่าสอบบัญชี ที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 โดยผูส้ อบบัญชีท่านหนึ่ งท่านใดจะมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสานักงานสอบบัญชี
ของบริ ษทั ย่อยโดยส่ วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะดูแลให้บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั
ตามกาหนดเวลา
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่ เสนอ
โดยข้อมูลผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสื อเชิญประชุมนี้
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564โดย
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุ มั ติ ก ารแต่ งตั้ งนางศิ ริ เพ็ ญ สุ ข เจริ ญ ยิ่ง ยง (ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3636) และ/หรื อ นายวัช ระ
ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรื อ นายวีระชั ย รั ตนจรั สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323)
ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2564 ผู้สอบ
บัญชีท่านหนึ่งท่ านใดจะมีอานาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
โดยกาหนดค่ าสอบบัญชีเป็ นจานวนทั้งสิ้นไม่ เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ) ตามทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง*

บัตรเสี ย

748,783,924
100.0000

0
0.0000

11,000
-

0
0.0000

หมายเหตุ * การงดออกเสี ยงไม่นบั เป็ นคะแนนเสี ยงในการลงมติของผูถ้ ื อหุ้น เนื่ องจากเป็ นวาระที่ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั วิ งเงินเพิม่ เติมในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลในการขอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการเพิ่มวงเงิ น
เพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ดังนี้
ในปี 2560 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
(ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุลเงิ นบาท หรื อในวงเงิ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงิ นสกุลต่างประเทศอื่นใน
จานวนที่ เที ยบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีวงเงินเสนอขายหุ ้นกูค้ งเหลือ 979 ล้านบาท โดยมีหุ้นกูท้ ี่ ยงั มิได้ไถ่
ถอน 4,021 ล้านบาท
เนื่องจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กูท้ ี่มีอยูใ่ นปั จจุบนั 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ไม่เพียงพอ หาก
บริ ษทั ฯ วางแผนที่ จะออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ หม่ในอนาคตก่อนหุ ้นกูเ้ ดิ มครบกาหนด/ไถ่ถอน บริ ษทั ฯ จึ งต้องการวงเงิ น
เพิ่มเติมในออกและเสนอขายหุน้ กู้
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิดงั นี้
1) วงเงินเพิ่มเติมในออกและเสนอขายหุน้ กู้ ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง โดย
จะออกเป็ นสกุลเงินบาท หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่
เที ยบเท่ า เพิ่มเติ มจากวงเงิ นในการออกและเสนอขายหุ ้น กู้ 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่ งได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2560
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาในการเสนอขาย
ประเภทของหุ้นกู้
วงเงินทีข่ ออนุมตั ิ

วิธีการเสนอขาย

วัตถุประสงค์

ตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568
มีหลักประกันหรื อไม่มีหลักประกัน ไม่ดอ้ ยสิ ทธิหรื อด้อยสิ ทธิ
และมีหรื อไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุล
เงินบาท หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่น
ในจานวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมตั ิแล้ว 5,000 ล้านบาท
(ห้าพันล้านบาท)
ในกรณี ที่มีการไถ่ถอนหุ ้นกู้ หรื อมีการซื้อคืนหุน้ กูไ้ ม่วา่ ด้วยเหตุใด อันมีผลให้
เงินต้นคงค้างของหุ ้นกูล้ ดลง ให้บริ ษทั ฯ สามารถออกหุ ้นกูเ้ พิ่มเติมได้อีก โดยที่
วงเงิ นรวมในการออกและเสนอขายหุ ้นกูจ้ ะต้องไม่เกิ น 7,000 ล้านบาท (เจ็ด
พันล้านบาท) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
เสนอขายต่อประชาชน และ/หรื อ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยอาจ
เสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป ไม่วา่ จะเป็ นการเสนอ
ขายภายในประเทศ หรื อต่างประเทศ
เพื่อการชาระคืนหรื อรี ไฟแนนซ์หนี้ สินเดิม และ/หรื อ เพื่อการลงทุน และ/หรื อ
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของบริ ษทั ฯ

หลังจากบริ ษทั ฯ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะมีวงเงินรวมในการออก
และเสนอขายหุน้ กูภ้ ายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568 จานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท (เจ็ดพันล้าน
บาท) หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจานวนที่เทียบเท่า ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจานวน และ/หรื อเป็ นคราวๆ ไป
2) มอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ กรรมการผูม้ ี อานาจกระทาการแทนบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร
และ/หรื อบุ คคลที่ คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ กรรมการกระทาการแทนบริ ษทั ฯ หรื อคณะกรรมการบริ หาร
มอบหมาย มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับหุ ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จานวนเงิน อายุ มูลค่า
ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิ ทธิ ในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย
และรายละเอีย ดอื ่น ๆ ที ่เกี ่ย วข้อ ง รวมถึง การแต่ง ตั้ง ที ่ป รึ ก ษาทางการเงิน ผู จ้ ดั จ าหน่า ยหลัก ทรัพ ย์
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นายทะเบียนหุ ้นกู้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ/หรื อบุคคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการเข้าทา ลงนาม แก้ไข
เจรจาสั ญ ญา และ/หรื อ เอกสารต่ างๆ รวมถึ งการติ ด ต่ อ ให้ ข ้อ มู ล ยื่ น เอกสารหลักฐาน ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับ
ความน่ าเชื่ อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (“ThaiBMA”) และ/หรื อ หน่ วยงานอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ตลอดจนกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิวงเงิ นเพิ่มเติมและมอบอานาจในการออกและการเสนอขายหุ ้นกู้
ตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง อนุมัตวิ งเงินเพิ่มเติมและมอบอานาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิม่ เติมภายในวงเงินไม่ เกิน 2,000 ล้ านบาท
(สองพันล้ านบาท) โดยจะออกเป็ นสกุลเงินบาท หรื อในวงเงินสกุลดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา หรื อเงินสกุลต่ างประเทศอื่นใน
จานวนที่เทียบเท่ า เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้ านบาท (ห้ าพันล้ านบาท) ซึ่งได้ รับอนุมัติในปี
2560 และตามรายละเอียดอื่นทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

บัตรเสี ย

748,794,924
100.0000

0
0.0000

0
0.0000

0
0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 28.
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เพื่ ออานวยความสะดวกในการดาเนิ น งาน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
พิจารณาเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 พิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 28. เป็ นดังนี้
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ข้ อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน
ข้อ 28. จานวนหรื อ กรรมการซึ่ งลงลายมื อ ชื่ อ ผูกพัน
บริ ษั ท นั้ นให้ ก รรมการ 2 คน ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั และให้คณะกรรมการ
มีอานาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้

ข้ อบังคับของบริษัทฯ ทีเ่ สนอแก้ ไขเพิม่ เติม
ข้อ 28. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั คือ
กรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร
หรื อ รองประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร ลงลายมื อชื่ อ และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อ กรรมการอื่ น 2 คน
ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้

ในการนี้ ให้บุคคลที่บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ดาเนิ นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มีอานาจ
ในการแก้ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมรายละเอียดหรื อข้อความให้เป็ นไปตามคาสั่งนายทะเบี ยนตามความจาเป็ นและเหมาะสม
โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ
ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 28. โดยมีรายละเอียด
ตามที่ เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ มข้ อบั งคับ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 28. โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ เสนอโดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย
748,749,924
99.9939

ไม่เห็นด้วย
0
0.0000

งดออกเสี ยง
45,000
0.0060

บัตรเสี ย
0
0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั กิ ารแก้ ไขขอบเขตอานาจของกรรมการผู้มอี านาจลงลายมือชื่ อผูกพันของบริษทั ฯ
ประธานขอให้ผดู ้ าเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการเสนอและอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 28.
ในวาระที่ 8 ของการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็น สมควรนาเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมตั ิการแก้ไขขอบเขตอานาจของกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้
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ขอบเขตอานาจกรรมการของบริษัทฯ
ในปัจจุบัน
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ ง หรื อ นายจิ เทนเดอร์ พอล
เวอร์ ม า ลงนามร่ ว มกัน กับ นายเฉลิ ม ชัย มหากิ จ ศิ ริ
หรื อ นางสาวอุษณา มหากิ จศิ ริ รวมเป็ นสองคน และ
ประทับตราบริ ษทั

ขอบเขตอานาจกรรมการของบริษัทฯ
ทีเ่ สนอแก้ ไขเพิม่ เติม
นายเฉลิ ม ชัย มหากิ จ ศิ ริ กรรมการผู ้จัด การใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ นางสาวอุษณา
มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษทั หรื อ นายฌ็อง
ปอล เทเวอแน็ง หรื อ นายจิ เทนเดอร์ พอล เวอร์ มา
หรื อ นายกมลสุ ท ธิ์ ทัพ พะรั งสี กรรมการสองใน
สามคนนี้ ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกัน และประทับ ตรา
สาคัญของบริ ษทั

ในการนี้ ให้บุคคลที่ บริ ษทั ฯ มอบหมายให้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ มขอบเขตอานาจของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริ ษทั ฯ มีอานาจในการแก้ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมรายละเอียดหรื อข้อความให้เป็ นไปตาม
คาสั่งนายทะเบียนตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอานาจของ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริ ษทั ฯ ตามที่เสนอ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ ม ัติการแก้ไขขอบเขตอานาจของกรรมการผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อ
ผูกพันของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ ที่ประชุ มมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเป็ นเอกฉั นท์ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉั นทะซึ่งมาประชุ มและออก
เสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ ไขขอบเขตอานาจของกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดที่
เสนอโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

จานวน (เสี ยง)
ร้อยละ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง*

บัตรเสี ย

748,749,924
100.0000

0
0.0000

45,000
-

0
0.0000

หมายเหตุ * การงดออกเสี ยงไม่นบั เป็ นคะแนนเสี ยงในการลงมติของผูถ้ ื อหุ ้น เนื่ องจากเป็ นวาระที่ใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้สอบถามผูถ้ ือหุ ้นว่า มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นใดเข้าสู่ ที่ประชุมหรื อไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามในเรื่ องอื่นๆ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม หรื อเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก
ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.59 น.
หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม ทาให้เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นและ
ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งสิ้ น จ านวน 172 ราย นับ จ านวนหุ ้ น ได้ 748,794,924 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
41.0869 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

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

ลงชื่อ

-ลายเซ็น(นางนันชลี เขจรนันทน์)
เลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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ประธานที่ประชุม

