
THORESEN THAI AGENCIES     
PUBLIC COMPANY LIMITED 

REG. NO.  0107537002737 

 

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 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 
ของ 

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

วนั เวลา และวธีิการจดัประชุม 

ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดว้ยวธีิการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราช
ก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2563  
สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงไม่มีขอ้ห้ามในการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
เปอร์เซียน กลัฟ์ ชั้น 5 อาคารอรกานต ์26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

นางนนัชลี เขจรนนัทน์ เลขานุการบริษทัแจง้วา่ ณ เวลาเปิดประชุมน้ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 16 ราย 
นบัจ านวนหุ้นได ้392,882,543 หุ ้น โดยการมอบฉันทะจ านวนรวมทั้งส้ิน 134 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้348,531,212 หุ ้น 
รวมมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 150 ราย ถือหุน้จ านวนรวมทั้งส้ิน 741,413,755 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 40.6819 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้  

 

นางสาวณธษา เอ้ือเจริญงาน ผูด้  าเนินการประชุม กล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสียง และเลขานุการบริษทั ผูซ่ึ้งเขา้ร่วมประชุมในห้องประชุมและท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี  

 

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

กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน 
3. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ 
5. นายคทารัฐ สุขแสวง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน  

และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
1. นายเชิดพงษ ์สิริวชิช ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ กรรมการอิสระ 
3. นายฌอ็ง ปอล เทเวอแน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการการลงทุน/ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/กรรมการบริหาร/  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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5. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี   
 

กรรมการ/ประธานกรรมการการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื/ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

6. นายโมฮมัหมดั ราเชด อาหมดั 
เอม็. อลันสัซารี 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. นายสมชยั ไชยศุภรากลุ            กรรมการ 

 บริษัทฯ มีกรรมการทั้ งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมทั้ งท่ี เข้าประชุมด้วยตนเองและผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์จ านวน 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 100 
 

ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์: 
1. นายซิกมนัต ์สตรอม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานอะโกรและโลจิสติกส์ 

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: 
นางวชิราภรณ์ ค าออน ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
 

เร่ิมการประชุม: 
 

 นายประเสริฐ บุญสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น
เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 และมอบหมายให้นางสาวณธษา เอ้ือเจริญงาน ผูด้  าเนินการประชุมและ    
นางนนัชลี เขจรนนัทน ์ เลขานุการบริษทั เป็นผูช่้วยประธานในการด าเนินการประชุมและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ  
 

 ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการถาม
ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น  ดงัน้ี   
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1.  ในการประชุม บริษทัฯ จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อท่ีประชุมเม่ือ
นบัคะแนนเสียงเสร็จ  

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 ท่ีได้รับจาก Email ท่ีอนุมัติ เพื่อ Sign-in เข้าสู่ระบบการลงคะแนน 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 าการเปล่ียนแปลงการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกวา่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ  โดยภายหลงั
ส้ินสุดการหารือในแต่ละวาระ บริษทัฯ ใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 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 บริษทัจะใชว้ิธีการหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงออก และบตัรเสียออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

9.  ขอใหผู้ถื้อหุน้อยูใ่นวาระการประชุมจนจบการประชุม และตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้งมติในวาระนั้นๆ  
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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 โดยขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิมพช่ื์อและนามสกลุ สถานะความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ตามดว้ย
ค าถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แลว้กดส่งค าถาม โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามในห้องประชุมในวาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น อยา่งไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระของการประชุมน้ีเท่านั้น ส าหรับค าถามและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ียงัไม่ไดต้อบในการประชุม บริษทัฯ จะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบเป็นส่วนหน่ึงของ
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้น้ี ซ่ึงจะเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่การประชุมเสร็จส้ิน 

11. เพ่ือลดอตัราความเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไปสู่กรรมการและพนกังานของบริษทัท่ี
จดัการประชุม การประชุมจะถูกกระชบัใหอ้ยูภ่ายในเวลา 2 ชัว่โมง 

  

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าในปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม 
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีบริษทัฯ ก าหนด และไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.thoresen.com) ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

ภายหลงัการอธิบายขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใน และวิธีการถาม
ค าถาม หรือแสดงความคิดเห็นแลว้  ประธานไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ตั้งแต่การประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นตน้ไป 
บริษทัฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นไปตามท่ีไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 แลว้นั้น โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมคร้ัง
ดงักล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมและไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
สอบถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ อยา่งไรก็ตาม “ไม่มี” ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นแต่อย่างใด ดงันั้น รายงานการประชุมดงักล่าวถือเป็นท่ีส้ินสุดและถือว่าไดรั้บการอนุมติั จากนั้น ประธาน
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
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วาระที ่1 พจิารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2564  

 ประธานขอให้นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานเก่ียวกับ 
ขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจของบริษทัฯ และขอให้นายคทารัฐ สุขแสวง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ี
การเงิน รายงานผลการด าเนินงานและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยงัคงเป็นอุปสรรคต่อเน่ือง 
และส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของทุกบริษทัทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษทัต่างๆ ใน TTA Group ได้ปรับกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าใหธุ้รกิจต่างๆ สามารถด าเนินต่อไปไดแ้ละมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด  

  นายเฉลิมชยั ไดร้ายงานเพ่ิมเติมเก่ียวกบัธุรกิจส าคญัของบริษทัในปี 2564 ดงัต่อไปน้ี  

  ธุรกิจหลกัของ TTA Group ทั้งกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง และกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือ
การเกษตร กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม และกลุ่มการลงทุนอ่ืน มีผลการด าเนินงานท่ีดี โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 
ภายใตก้ารด าเนินงานของ โทรีเซน ชิปป้ิง สร้างผลงานไดโ้ดดเด่นท่ีสุด  

  ปี 2564 นับเป็นอีกปีหน่ึงท่ีกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ภายใตก้ารด าเนินงานของ โทรีเซน ชิปป้ิง ท าก าไรไดสู้งมาก 
เน่ืองจากมีการบริหารจดัการกองเรือท่ีมีประสิทธิภาพ และมีทีมงานท่ีเช่ียวชาญ ท าให้บริษทัไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในตลาด
ขนส่งทางเรือมาโดยตลอด  ปีท่ีผ่านมา โทรีเซน ชิปป้ิง ไดมี้โอกาสรุกให้บริการขนส่งท่อนซุง โดยบริษทัไดรั้บมอบเรือมือสอง
ประเภท Ultramax มา 1 ล า ช่ือว่า ทอร์ นิจนิรันดร์ ซ่ึงเป็นเรือท่ีต่อมาให้สามารถขนท่อนซุงโดยเฉพาะ ท าให้ โทรีเซน ชิปป้ิง     
มีโอกาสขยายบริการขนท่อนซุงในประเทศนิวซีแลนด์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โทรีเซน ชิปป้ิง ยงัคงเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นน าท่ีมีความ
เช่ียวชาญพิเศษในการขนส่งท่อเหล็กเคลือบของโลก  และขณะน้ี เร่ิมเปิดให้บริการขนส่งสินคา้ประเภทตูค้อนเทนเนอร์ เพ่ิมอีก
ทางหน่ึง ซ่ึงมีผลตอบรับท่ีดีจากลูกคา้เช่นกนั ส าหรับใน ปี 2565 โทรีเซน ชิปป้ิง ตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าด้านการบริหาร
จดัการกองเรือดา้นตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะจดัท าแผนการลงทุนและพฒันากองเรือ ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์
ของตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน จะมุ่งมัน่พฒันาและขยายฐานลูกคา้ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

  กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง ภายใตก้ารด าเนินงานของ เมอร์เมด มาริไทม ์(“เมอร์เมด”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีทีมบริหารทีมปฏิบัติการท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงาน
วศิวกรรมใตท้ะเลอยา่งมาก ท าให้ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล และเมอร์เมดสามารถควบคุมงบประมาณ
ให้ลูกคา้ได้ งานบริการของเมอร์เมดแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั คือ งานวางสายเคเบิลใตน้ ้ า งานส ารวจ ซ่อมแซมและซ่อมบ ารุง        
ใตท้ะเล และงานติดตั้งและร้ือถอนแท่นปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียม   ในปีท่ีผ่านมา ส่วนงานบริการวางสายเคเบ้ิลใต้
ทะเลประสบความส าเร็จในการเปิดส านกังานใหญ่อยูท่ี่ประเทศ ดูไบ และแต่งตั้งทีมบริหารธุรกิจท่ีเช่ียวชาญระดบัโลก สามารถ
ขยายธุรกิจในสหราชอาณาจกัร แอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียแปซิฟิกไดส้ าเร็จ ส่วนงานบริการส ารวจและซ่อมแซม      
ไดส้ัญญาระยะยาวกบับริษทัน ้ ามนัแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย และไดลู้กคา้ใหม่ในตลาดแอฟริกาใต ้และแองโกล่า รวมถึงมี
ลูกคา้ใหม่ๆ ในตลาดประเทศพม่าอีกดว้ย  ส่วนงานบริการร้ือถอนและติดตั้งท่อปิโตรเลียม  เมอร์เมดประมูลชนะ 3 โครงการใน
ประเทศไทย และเตรียมพร้อมขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

  กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษทั พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน)  
(“พีเอม็ทีเอ”) ยงัคงท าก าไรไดดี้อยา่งต่อเน่ือง ตลาดปุ๋ยเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตรท่ีเวยีดนามการแข่งขนัค่อนขา้งสูง แต่บาคองโค 
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ใชก้ลยทุธ์เจาะกลุ่มพ่อคา้ขายส่งโดยตรง ท าให้สามารถครองต าแหน่งผูน้ าตลาดไดต้ลอดมา ในปี 2564 บริษทัมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
จากผลิตภณัฑย์าฆ่าแมลงและรายไดจ้ากราคาขายปุ๋ยท่ีเพ่ิมข้ึน ดา้นการส่งออกปุ๋ยไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ  ปีท่ีผ่านมาบริษทั    
มีลูกคา้ในประเทศฟิลิปปินส์ มาดากสัการ์ และกมัพูชา ส าหรับปี 2565 บริษทัมุ่งเนน้เพ่ิมยอดขายปุ๋ยท่ีท าก าไรไดสู้ง โดยจะ
หนัมาท าตลาดผา่นช่องทางออนไลน์มากข้ึน และซ้ือวตัถุดิบโดยตรงจากผูผ้ลิต  

  กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 พิซซ่า ฮทั และทาโก้ เบลล์ จึงมี
ยอดขายจากบริการเดลิเวอรีเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนั ร้านพิซซ่า ฮทั มี 177 สาขาทัว่ประเทศ โดยพิซซ่า ฮทั จะใชก้ลยทุธ์สร้างแบรนด์
พิซซ่าฮทั ใหแ้ตกต่างดว้ยการรังสรรคเ์มนูใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง และพฒันาระบบ E-Commerce ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

  ส่วน ทาโก ้เบลล ์ในปี 2564 เร่ิมขยายสาขาต่างจงัหวดั และเปิดสาขาแรกท่ีพทัยาไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ต่อจากน้ี ทาโก ้
เบลล์ จะเน้นขยายสาขาใหม่ในรูปแบบ Delco หรือ สาขาขนาดเล็ก ซ่ึงใชเ้งินลงทุนต่อสาขาลดลงท าให้สามารถขยายสาขาได้
มากข้ึนดว้ยงบประมาณท่ีเท่ากนั โดยประเดิมเปิดสาขาแรก Delco ไปแลว้ สาขาแรก ในป้ัมน ้ ามนัคาลเท็กซ์ ซ่ึงมียอดขาย
ค่อนขา้งดี  ทาโก ้เบลล์ วางแผนท่ีสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และจะพฒันาโปรแกรมสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบั
ลูกคา้ (CRM)  

  รางวลัและความส าเร็จในปี 2564  TTA ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) จากการพิจารณาของคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2564 และไดรั้บคะแนนการประเมินการก ากบัดูแลกิจการในระดบั 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG) ติดต่อกนัเป็น  
ปีท่ี 3 จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (CGR) ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และการ
สนบัสนุนจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

  ส าหรับปี 2565 TTA Group ยงัคงให้ความส าคญักบัการสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนให้กบัธุรกิจหลกั โดยได้วางแผน   
กลยทุธ์ธุรกิจไว ้4 ประการ ดงัน้ี  

1. พยายามสร้างผลก าไรเพ่ิมข้ึน  
 มุ่งเนน้ปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจหลกัท่ีขยายใหญ่ข้ึน โดยการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและความสามารถ

ในการท าก าไร เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารตน้ทุนและการใชสิ้นทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งไปกวา่นั้น 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการท าก าไร TTA Group จะมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพผลตอบแทน
ส าหรับพอร์ตการลงทุนทางการเงินของบริษทัฯ ดว้ย 

2. จะลงทุนในธุรกิจท่ีอยูใ่นเทรนดโ์ลก   
 หลายปีท่ีผ่านมา TTA Group ไดมี้การลงทุนในธุรกิจท่ีอยูใ่นเทรนโลกอยูแ่ลว้ไม่วา่จะเป็นธุรกิจเทคโนโลย ี

และธุรกิจสตาร์ทอพั (Start-Up) แต่ยงัมีขนาดไม่ใหญ่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัพอร์ตการลงทุน อยา่งไรก็ตาม
จากการลงทุนสะสมรวมกันในหลายปีท่ีผ่านมาท าให้เร่ิมมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึน บริษทัฯ จึงมีแนวคิดท่ีจะ
รวมกลุ่มการลงทุนดังกล่าวให้เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ของ TTA Group เรียกว่า V Ventures ในปีท่ีผ่านมา 
TTA Group ไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอพั (Start-Up) แห่งหน่ึง คือ บริษทั สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จ ากดั ซ่ึงเป็น   
ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มส าหรับบริการรับส่งเอกสารและพสัดุผา่นแอปพลิชนั ซ่ึงสามารถต่อยอดธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทได้  ใน 5 ปีท่ีผ่านมา TTA Group ได้มีการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health 
Technology) หรือ กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) แต่ยงัมีขนาดเงินลงทุนไม่มาก 
อยา่งไรก็ตามเงินลงทุน ดงักล่าวไดมี้มูลค่าท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 
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3. สร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน  
 บริษทัฯ จะใชก้ลยทุธ์ในการเพ่ิมอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ โดยใหเ้งินทุน เงินกู ้เม่ือมีการลงทุน

โครงการใหม่ ยกระดบัความเส่ียงดา้นการขยายเงินลงทุนเพ่ือจดัการเงินสดส่วนเกิน และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 
กบัธนาคารและสถาบนัการเงินและปรับปรุงพฒันาอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัอยูเ่สมอ  

4. เป็นบริษทัท่ีมีธรรมาภิบาลและพฒันาดา้นความยัง่ยนื 

 TTA Group ตั้งเป้าเป็นบริษทัท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG score) โดยไดรั้บคะแนนการประเมินใน
ระดบั 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และจะปรับปรุงใหดี้ยิง่ๆ ข้ึน  

หลงัจากนายเฉลิมชยั มหากิจศิริ ไดก้ล่าวรายงานขอ้มูลส าคญัทางธุรกิจของบริษทัฯ แลว้ นายคทารัฐ สุขแสวง 
รายงานผลการด าเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ต่อท่ี
ประชุม ดงัน้ี  

เหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี 2564  บริษทัฯ ไดรั้บคะแนน "ดีเลิศ" ในรายงานบรรษทัภิบาลของ
บริษทัจดทะเบียนไทยติดต่อกนัเป็นปีท่ีสาม, ทริสเรทติ้งไดป้รับแนวโน้มอนัดบัเครดิตของ TTA จาก "BBB" แนวโน้ม 
"negative" เป็น "BBB" แนวโนม้ "stable", ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริตคอรัปชั่น, ได้ถูกเพ่ิมเข้าค านวณ ดัชนี Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap โดย SET100 
และ SET Well-Being และมีการออกหุน้กูจ้  านวน 3,500 ลา้นบาท เพื่อใชช้ าระคืนหุน้กูชุ้ดเดิมท่ีครบก าหนดในเดือนมีนาคม 
2564 จ านวน 1,805 ลา้นบาท และช าระคืนหุน้กูชุ้ดเดิมท่ีครบก าหนดในเดือนมกราคม ปี 2565 จ านวน 1,500 บาท ตลอดจน
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือไดรั้บมอบเรือเทกองมือสอง จ านวน 1 ล าเป็นเรืออลัตราแมกซ์ โดย ณ ส้ินปี กลุ่มธุรกิจ
เป็นเจา้ของเรือ จ านวน 24 ล า (เรือซุปราแมกซ์ จ านวน 22 ล า และเรืออลัตราแมกซ์ จ านวน 2 ล า)  

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังไดข้ายเรือท่ีไม่ไดใ้ชง้านท่ีเก็บอยูใ่นอู่เยน็ (cold-stacked vessel) จ านวน 1 ล า และ
บนัทึกผลก าไรจากการขายเรือล าดงักล่าว ประมาณ 19 ลา้นบาท นอกจากน้ี กลุ่มธุรกิจไดร่้วมจดัตั้งการร่วมคา้ใหม่โดยถือหุ้น
ร้อยละ 50 เพ่ือซ้ือเรือสนับสนุนงานก่อสร้างนอกชายฝ่ัง เพื่อสนบัสนุนงานวางสายเคเบิลใตท้ะเล มูลค่า 16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
และไดรั้บมอบเรือสนบัสนุนงานก่อสร้างนอกชายฝ่ัง เพื่อสนบัสนุนงานร้ือถอนและงานวศิวกรรมใตท้ะเลอ่ืนๆ มูลค่า 7 ลา้น 
ดอลลาร์สหรัฐ 

 ส าหรับการลงทุนอ่ืน บริษทั ว ีเวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ ากดั (VVT) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นในบริษทั สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จ ากดั ในเดือนตุลาคม ในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งส้ิน 
100 ลา้นบาท บริษทั สกู๊ตตาร์ บียอนด ์จ ากดั เป็นผูใ้หบ้ริการแพลตฟอร์มส าหรับบริการรับส่งเอกสารและพสัดุผา่นช่องทาง
ออนไลน์ 

 สรุปผลการด าเนินงานรวมของบริษทัฯ ในปี 2564 บริษทัฯ มีรายได ้จ านวน 22,128 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 72
เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงมีรายไดร้วมร้อยละ 87 ของรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจ
หลกัทั้งหมด ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑเ์พ่ือการเกษตร มียอดรายได้
สูงข้ึนจากปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือซ่ึงมีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นท่ีสุดเน่ืองจากค่าระวางท่ี
เพ่ิมข้ึน   
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 ก าไรขั้นตน้ เป็นก าไรขั้นตน้รวมค่าตดัจ่ายน าเขา้อู่แห้งแต่ไม่รวมค่าเส่ือมราคาและการตดัจ าหน่ายอ่ืนๆ ปี 2564 
บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 7,007 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 159  โดยอตัราการเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้ สูงกวา่อตัราการอตัราการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 72  แสดงถึงความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือซ่ึงมีตน้ทุนในการขนส่งต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมอยา่งเป็นสาระส าคญั ส่งผลให้ก าไร
จากการด าเนินงานของบริษทัฯ ก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation, and Amortization หรือ EBITDA) เติบโตร้อยละ 675 เป็น 5,455 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ท าใหบ้ริษทัฯ 
รายงานผลก าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบกวา่ทศวรรษ จ านวน 3,859 ลา้นบาท ซ่ึงก าไรส่วนใหญ่ 4,331 ลา้นบาท 
มาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ แมว้า่ธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังมีผลการด าเนินงานขาดทุน แต่ก็มีผลการด าเนินงานดีข้ึนกวา่   
ปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา    

  ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของ
บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 38,947 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7,918 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัจากก าไรจากการด าเนินงาน 
นอกจากน้ีบริษัทฯ มีการซ้ือเรือเพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ล า   บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิท่ี 10,415 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะยาวร้อยละ 43 หุน้กูร้้อยละ 54 และเงินกูย้มืระยะสั้นร้อยละ 3   

 ในส่วนอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจาก 
1.91 เท่า เป็น 0.04 เท่า และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 0.08 เท่า เป็นติดลบ 0.04 เท่า 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ ตลอดจนโครงสร้างเงินทุนท่ียงัคงแข็งแกร่งและการมีเงินสด
ภายใตก้ารบริหารมากกว่าหน้ีส้ินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมท่ีเพ่ิมข้ึนจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน
ส่งผลใหมู้ลค่าทางบญัชีต่อหุน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 8.86 เท่า เป็น 11.67 เท่า   

 บริษัทฯ มีเงินสดภายใต้การบริหาร  ณ 1 มกราคม 2564 จ านวน 7,700 ล้านบาท มีกระแสเงินสดท่ีได้จาก
กิจกรรมการด าเนินงานสุทธิ จ านวน 5,121 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากก าไรสุทธิ  มีกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม
การลงทุน จ านวน 1,623 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมากจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการซ้ือเรือ ท าให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 
บริษทัฯ มีเงินสดภายใตก้ารบริหาร 11,483 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,782 ลา้นบาท  

ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 

 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ - ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 การระบาดของไวรัสโควดิ-19 ส่งผลใหก้ารขนส่งสินคา้
แห้งเทกองลดลง ท าให้อตัราค่าระวางเรือในตลาดลดลง ต่อมาในคร่ึงปีหลงัของปี 2563 ต่อเน่ืองมาถึงช่วงปลายปี 2564 
ความตอ้งการสินคา้แหง้เทกองฟ้ืนตวัจากเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวั ในขณะท่ีกองเรือยงัมีจ ากดั รวมถึงความแออดัของท่าเรือท่ี
เกิดจากการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ดัชนีบอลติก (Baltic Dry Index 
(BDI)) เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง - โครงการวางสายเคเบิลไดรั้บผลกระทบจากความล่าชา้ในการเคล่ือนยา้ยเรือและ
ลูกเรือไปยงัพ้ืนท่ีโครงการวางสายเคเบิลแห่งใหม่อนัเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 

 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือการเกษตร - ในปี 2564 ปริมาณการขายปุ๋ยส่งออกของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพ่ือ
การเกษตรลดลงร้อยละ 39 จากปี 2563 เน่ืองจากการส่งออกไปยงัทวีปท่ีไกลออกไป เช่น แอฟริกาถูกจ ากดัเน่ืองจากการ 
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ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์และอตัราค่าระวางตูค้อนเทนเนอร์ท่ีสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 ท่ีเกิดจากการระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโควดิ-19  

 กลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม - สาขาในห้างสรรพสินคา้และไฮเปอร์มาร์เก็ตตอ้งปิดชัว่คราวระหว่างเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เน่ืองจากมาตรการการลอ็กดาวน์ของรัฐบาล จากผลกระทบดงักล่าว บริษทัจึงไดส่้งเสริมการขาย
ผา่นช่องทาง Delivery และ Food Aggregator ดงันั้นยอดขายในช่องทางเหล่าน้ีจึงเติบโตอยา่งมีนยัส าคญั 

ภาพรวมและแนวโน้มธุรกจิ  

 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ  

- ดา้นอุปทาน – อตัราการเติบโตของกองเรือเทกองในหน่วยเดทเวทตนั จากการส ารวจโดย Clarksons  ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 คาดการณ์การขยายตวัของกองเรือจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.1 ในปี 2565 และเพียงร้อยละ 0.3 ในปี 2566 
เน่ืองจากมีแนวโนม้วา่จะมีการปลดระวางเรือเก่าเพ่ิมข้ึนจากการบงัคบัใชก้ฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มฉบบัใหม่  ณ ปัจจุบนัมี
ปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่ (order book) อยู่ท่ีเพียงร้อยละ 7 ของกองเรือทั้ งหมดทั่วโลก ซ่ึงต ่าสุดในรอบ 30 ปี เน่ืองจาก
เจา้ของเรือไม่มีเงินลงทุนในการสร้างเรือใหม่เป็นผลมาจากอตัราค่าระวางเรือในช่วงปีก่อนๆ ท่ีอยูใ่นระดบัต ่า โดยเฉพาะใน
ปี 2557-2558  นอกจากน้ี   อู่ต่อเรือแออดัไปดว้ยการท างานในส่วนของการต่อเรืออ่ืน เช่น เรือคอนเทนเนอร์  เรือบรรทุก
สินคา้ท่ีเป็นของเหลว (Tankers)  และเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  ท าใหก้ารต่อเรือเทกองมีนอ้ย นอกจากน้ียงัคง
มีความไม่แน่นอนในการออกแบบเรือใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้มฉบบัใหม่  

- ดา้นอุปสงค ์ของการขนส่งของกองเรือเทกอง ดชันีบอลติก (BDI) และดชันีซุปราแมกซ์ (BSI) ปรับตวั
สูงข้ึนอยา่งมีนัยส าคญั เน่ืองจากปริมาณการคา้สินคา้แห้งเทกองปรับตวัดีข้ึนอยา่งแข็งแกร่งตามสภาพเศรษฐกิจท่ีฟ้ืนตวั 
และมีปัจจยัอ่ืนๆ ท าใหอ้ตัราค่าระวางเรือเพ่ิมข้ึน เช่น ความแออดัของท่าเรือ และผลกระทบจากการขาดแคลนเรือคอนเทน-
เนอร์ นอกจากน้ีจากการส ารวจโดย Clarksons ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565  คาดการณ์การเติบโตของการคา้สินคา้แห้งเทกองท่ี  
ร้อยละ 2.5 ในหน่วยตนั-ไมลใ์นปี 2565  และคาดการณ์การเติบโตท่ีร้อยละ 1.7 ในหน่วยตนั-ไมลใ์นปี 2566 โดยรวมการ
เติบโตของการคา้สินคา้แห้งเทกองสูงกวา่การขยายกองเรือ (การเติบโตของการคา้สินคา้แห้งเทกองท่ีร้อยละ 2.5 ในหน่วย
ตนั-ไมล ์เทียบกบัการขยายของกองเรือท่ีร้อยละ 2.1 ในปี 2565 และการเติบโตของการคา้สินคา้แห้งเทกองท่ีร้อยละ 1.7 ใน
หน่วยตนั-ไมล ์เทียบกบัการเติบโตของการขยายของกองเรือร้อยละ 0.3 ในปี 2566) จึงนบัเป็นแนวโนม้โดยรวมท่ีจะส่งผลดี
ต่อธุรกิจขนส่งทางเรือ แมว้า่ค่าระวางเรือทั้งปีมีแนวโนม้ต ่ากวา่ปี 2564 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีค่าระวางเรือดีเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ตาม 
ยงัคงมีความไม่แน่นอนอยู ่

 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง  ณ 31 ธนัวาคม 2564 มีมูลค่าสญัญาให้บริการท่ีรอส่งมอบท่ียงัคงแข็งแกร่งท่ี 292 
ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ รอการส่งมอบในปี 2565 ร้อยละ 65 และในปี 2566 ร้อยละ 35 แบ่งเป็นงานส ารวจ ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา ร้อยละ 61 งานวางสายเคเบิลใตท้ะเล ร้อยละ 28 และงานติดตั้งร้ือถอน ร้อยละ 11  

 แนวโน้มภาพรวมรวมตลาดธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังยงัคงเป็นบวก เน่ืองจากส านกังานบริหารขอ้มูลพลงังาน 
(EIA) คาดการณ์ราคาน ้ ามนัเฉล่ีย Brent จะอยูท่ี่ประมาณ 105 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในปี 2565 ในขณะท่ีปี 2564 ราคาเฉล่ีย
อยูท่ี่ประมาณ 71 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล  แผนการลงทุนของซาอุดิอาระเบียส่วนใหญ่ไม่เปล่ียนแปลง โดยแผนการลงทุน
อยูท่ี่ประมาณ 5 แสนลา้นดอลลาร์บนชายฝ่ังทะเลตะวนัออกในโครงการต่างๆ   กาตาร์มีแผนจะลงทุน 27 พนัลา้นดอลลาร์
สหรัฐในภาคน ้ ามนัและก๊าซ ส่วนตลาดแอฟริกาตะวนัตกไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน 127 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
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เพื่อการส ารวจใตท้ะเล ทั้ งน้ี ความรุนแรงทางการเมืองในโมซัมบิกตอนเหนือไดส่้งผลกระทบ และยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า
ภูมิภาคนั้นจะกลบัมาด าเนินธุรกิจตามปกติเม่ือใด 

 ในส่วนกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ังของบริษทั  

- งานส ารวจ ซ่อมแซม และซ่อมบ ารุง - เรือส ารวจ ซ่อมแซม และซ่อมบ ารุง คาดว่าเรือทั้ ง 3 ล า ไดแ้ก่ 
เมอร์เมด เอนดวัเรอร์ เมอเมด เอเชียน่า และเมอร์เมด แซฟไฟร์ คาดจะมีการใชง้านสูงข้ึน ในช่วงปี 2565 
ถึงปี 2566 และเร่ิมมีการด าเนินงานทั้งในเอเชียและแอฟริกา ซ่ึงบริษทัประสบความส าเร็จกบัการขยาย
ตลาดใหม่ในแอฟริกา โดยไดรั้บโครงการส ารวจ (3+2 ปี) กบับริษทัน ้ ามนัรายใหญ่ในแองโกลา 

- งานวางสายเคเบิล - กลุ่มธุรกิจฯ ไดซ้ื้อหุ้นร้อยละ 50 ในเรือสนับสนุนการก่อสร้างนอกชายฝ่ังในราคา 
16 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพ่ือขยายธุรกิจการวางสายเคเบิล  

- งานก่อสร้างและร้ือถอนนอกชายฝ่ัง - กลุ่มธุรกิจฯ ไดซ้ื้อเรือสนบัสนุนงานก่อสร้างนอกชายฝ่ังเช่นกนั 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระที ่2 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี  

 ประธานขอให้นายคทารัฐ สุขแสวง น าเสนอขอ้มูลโดยสรุปของงบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบัญชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 นายคทารัฐ สุขแสวง รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว  และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษทัฯ พร้อมรายงานผูส้อบบญัชี ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดถู้กแสดงในส่วน “งบการเงินรวมและงบ
การเงินของบริษทัฯ” ของแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และ
แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการของบริษัทเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี  2565 พิจารณาและอนุมัติ            
งบการเงินของบริษทัฯ โดยมีขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบการเงินรวม 
รวมสินทรัพย ์ 38,947 ลา้นบาท 
รวมหน้ีสิน 14,547 ลา้นบาท 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 24,400 ลา้นบาท 
รายไดร้วม 22,128 ลา้นบาท 
ก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,859 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 TTA มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 38,947 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 7,918 ลา้นบาท หรือร้อยละ 26 
จากส้ินปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากเงินสดท่ีได้จากการท าก าไรสูงสุดในรอบทศศตวรรษ และมีการซ้ือเรือเพ่ิมข้ึน 2 ล า 
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หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน จ านวน 2,709 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 จากส้ินปี 2563 เป็น จ านวน 14,547 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
จากการเพ่ิมข้ึนของหุ้นกูจ้ากการออกหุ้นกูใ้หม่ท่ีได้กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเพ่ิมข้ึน จ านวน 5,209 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 จากส้ินปี 2563 เป็น 24,400 
ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากผลก าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบกวา่ทศวรรษ   

  งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการและการขาย จ านวน 
22,128 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 72 จากส้ินปี 2563 เป็นเงิน 9,298 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่ง
มีนัยส าคญัของกลุ่มธุรกิจหลกั ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝ่ัง และกลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือ
การเกษตร  

  ในส่วนของตน้ทุนการใหบ้ริการและตน้ทุนขาย 16,169 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 จากส้ินปี 2563 เป็นเงิน 5,032 
ลา้นบาท ทั้งน้ี อตัราการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายท่ีต ่ากวา่อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายได ้แสดงถึงการบริหารจดัการตน้ทุนของ
บริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัรายไดข้องกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือท่ีสูงข้ึนส่งผลให้ก าไรขั้นตน้เท่ากบั 5,960 
ลา้นบาท สูงข้ึนจากปีก่อนหนา้เป็นเงิน 4,267 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 252 ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการ
บริหาร 2,365 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า เป็นเงิน 2,288 ลา้นบาท แสดงถึงความสามารถในการบริหาร
จดัการตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ รายงานผลก าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติัการณ์ในรอบกว่าทศวรรษ จ านวน 
3,859 ลา้นบาท โดยเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 2.12 บาทต่อหุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 8,274 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน จ านวน 
3,796 ลา้นบาท จากเม่ือตน้ปีจ านวน 4,477 ลา้นบาท โดยในปี 2564 มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
จ านวน 5,121 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากผลการด าเนินงานท่ีท าสถิติสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ 
ส่วนกระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน จ านวน 1,623 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการซ้ือเรือ 2 ล า  

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี พร้อมรายงานผูส้อบบญัชี โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 740,621,190 1 1,471,903 0 
ร้อยละ 99.9999 0.0000 - 0.0000 
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หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 154 ราย นบัจ านวน
หุ้นไดท้ั้งส้ิน 742,093,094 หุ้น 
*   การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล  

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฏหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดให ้
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
ตามท่ีปรากฎในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน          
จดทะเบียน ในปี 2564 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ จ านวน 1,158.65 ลา้นบาท 
บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 54.05 ลา้นบาท จากก าไรสุทธิดงักล่าว 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษี
เงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ บริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ตามท่ีปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบปี
บญัชี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 8,989.97 ลา้นบาท  

เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคตท่ีมีความไม่แน่นอน ตลอดจนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปีในรูปของเงินสด ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.22 บาทต่อหุน้ รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินประมาณ 400,942,205 บาท  

ในกรณีท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ  บริษทัฯ จะจ่าย     
เงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
คณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือ (Record Date) ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผล    
ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565    

ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 10.43 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 



- 13 - 
 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เพ่ือจ่ายเงินปันผลประจ าปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 
0.22 บาทต่อหุ้น โดยวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปีในรูปของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของ 
ผลการนับคะแนน ดงันี้   

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 722,399,391 19,685,303 8,400 0 
ร้อยละ 97.3472 2.6527 - 0.0000 

 

หมายเหตุ   
*   การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระท่ีใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
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 2565 น้ี กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

(1)  นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ  กรรมการ 
(2)  นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ 
(3)  นายสนัติ บางออ้   กรรมการอิสระ 
(4)  นายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์  กรรมการอิสระ 
 

ทั้ งน้ี เพ่ือส่งเสริมหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  โดยประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษ ัทฯ ตั้ งแต่วนัที่  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ทั้ งน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูถ้ือหุ้น  
รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 
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กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษทัฯไดผ้่านการพิจารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบตัิดา้นต่างๆ โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวฒุิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชนจ ากดั ขอ้ก าหนดต่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบตัิงาน
ในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการ
ปฏิบติังานของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวม
กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงั และไดเ้สนอแนะให้คณะกรรมการน าเสนอให้    
ผูถ้ือหุ ้นพิจารณาและอนุมตัิเลือกตั้งกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

การเลือกตั้งกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระ
หน่ึงน้ีส่งผลให้ นายสันติ บางออ้ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 13 ปีติดต่อกัน (ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 10 ปี   
จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 และอีก 3 ปีหากไดรั้บเลือกตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) และนายจิตรพงษ ์     
กวา้งสุขสถิตย ์กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 10 ปีติดต่อกนั (ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี จนถึงวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และอีก 3 ปีหากไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) โดยท่ีนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ กรรมการอิสระ จะไม่สามารถด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดเ้กิน 3 วาระติดต่อกนั (9 ปี) เวน้
แต่จะไดรั้บมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า 
นายสันติ บางออ้ และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย ์เป็นผูมี้คุณสมบัติกรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑ์การพิจารณาของ
บริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งแต่เขม้กวา่ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นผูมี้ความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ตลอดจนไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผูถ้ือหุ ้นของบริษทัฯ และไม่มีความสัมพนัธ์หรืออยู่ใน
สถานการณ์ใดๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะหรืออาจดูเหมือนวา่จะท าใหเ้กิดการแทรกแซงในการใชดุ้ลยพินิจทางธุรกิจท่ีเป็นอิสระ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลัน่กรอง
คุณสมบติัเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียดรอบคอบ ระมดัระวงั และเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  
เพื่อพิจารณาและอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดตามวาระทั้ง 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  อีกทั้ง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณา
แลว้เห็นวา่ถึงแมก้ารเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีก
วาระหน่ึง จะส่งผลให้นายสันติ บางอ้อ และนายจิตรพงษ์ กวา้งสุขสถิตย์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี
ติดต่อกนั กรรมการทั้งสองท่านน้ียงัคงเป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการอิสระครบถว้นตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษทัฯ 
และกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  และมีความเห็นวา่ นายสนัติ บางออ้ และนายจิตรพงษ ์กวา้งสุขสถิตย ์ผูซ่ึ้งไดรั้บการเสนอใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงนั้น สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลของกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญ
ประชุม  
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เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการท่ี
ถึงก าหนดออกตามวาระไดอ้อกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวระหวา่งการพิจารณา 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

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   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมชัย มหากจิศิริ นางสาวอุษณา 
มหากจิศิริ นายสันติ บางอ้อ และนายจติรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

4.1 นายเฉลมิชัย มหากจิศิริ 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 736,198,442 5,894,652 0 0 
ร้อยละ 99.2056 0.7943 - 0.0000 

 

4.2 นางสาวอุษณา มหากจิศิริ 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 647,124,989 94,968,105 0 0 
ร้อยละ 87.2026 12.7973 - 0.0000 

 

4.3 นายสันติ บางอ้อ 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 728,657,181 13,435,913 0 0 
ร้อยละ 98.1894 1.8105 - 0.0000 
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4.4 นายจติรพงษ์ กว้างสุขสถติย์ 
 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 742,092,090 1,004 0 0 
ร้อยละ 99.9998 0.0001 - 0.0000 

หมายเหตุ   

* การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน
จ านวน 10 ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) ซ่ึงเท่ากบัวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี 2563 และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม 

 กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม    
และเงินรางวลัประจ าปี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนส าหรับกรรมการอย่าง
รอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ งสอดคล้องกับ                 
ผลประกอบการของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละท่าน และเสนอใหค้ณะกรรมการของบริษทัคงอตัราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 
2565 ในวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท (สิบล้านบาท) ซ่ึงเท่ากับวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการ
ชุดยอ่ยตามความเหมาะสม บริษทัฯ มีการจดัท าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี (Directors and Officers 
Liability Insurance) ให้แก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในวงเงินจ ากดัความรับผิดรวม 1,200 ลา้นบาท
ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวสัดิการในรูปแบบอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของ
หนงัสือเชิญประชุม   

  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  
เพื่อพิจารณาและอนุมติัคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565  ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 
ลา้นบาท (สิบลา้นบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อ  านาจจดัสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุม และ
เงินรางวลัประจ าปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ ให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญั        
ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัและเป็นเช่นน้ีตลอดไปในแต่ละปี จนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอ่ืน  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ 
ตามท่ีเสนอ โดยวาระน้ีวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทัฯ ส าหรับปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกนิจ านวน 
10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอ านาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมนี้
เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด
ของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 742,110,097 8,404 0 0 
ร้อยละ 99.9988 0.0011 0.0000 0.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพ่ิมเติม รวมเป็นจ านวน 155 ราย นับจ านวน
หุ้นไดท้ั้งส้ิน 742,118,501 หุ้น 

 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

 ประธานขอใหผู้ด้  าเนินการประชุมแจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามกฏหมายก าหนดให้แต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปีในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นทุกปี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด มีความเหมาะสมของขอบเขตการ
ปฏิบติังาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี 
และมีผลการด าเนินงานท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีความพึงพอใจกบั 
ผลการด าเนินงานดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอให้แต่งตั้ง  นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3636) และ/หรือ นายวชัระ ภทัรพิทักษ์ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6669)  และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผูส้อบบัญชี       
รับอนุญาตเลขท่ี 4323) ผูส้อบบัญชีในสังกัดของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนทั้ งส้ินไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) ซ่ึงเท่ากับอตัรา     
ค่าสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 โดยผูส้อบบญัชีท่านหน่ึงท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและ
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แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ  ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอไม่มีความสัมพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัส านกังานสอบบญัชี
ของบริษทัยอ่ยโดยส่วนใหญ่  โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ สามารถจดัท างบการเงินไดท้นั
ตามก าหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
โดยขอ้มูลผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565โดย
วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มต ิ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ 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 2565  ผู้สอบ
บัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทฯ 
โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นจ านวนทั้งส้ินไม่เกนิ 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามทีเ่สนอโดยคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดงันี้ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง* บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 737,707,298 4,411,203 0 0 
ร้อยละ 99.4055 0.5944 - 0.0000 

 

หมายเหตุ   

* การงดออกเสียงไม่นบัเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถื้อหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัวิงเงนิใหม่ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานขอใหน้ายคทารัฐ สุขแสวง แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

 นายคทารัฐ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงเหตุผลในการขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัวงเงินใหม่ในการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 7,000 ลา้นบาท  บริษทัฯ มีหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 5,716 ลา้นบาท และมีวงเงินในการออกและเสนอขาย 
หุน้กูค้งเหลือ 1,284 ลา้นบาท บริษทัฯ ตอ้งการวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ลา้นบาท 
วตัถุประสงคใ์นการขออนุมติัวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุน้กูท่ี้สูงข้ึนเพื่อจะน าไปใชใ้นการขยายขอบเขตการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ  อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใตว้งเงินใหม่แต่ละคร้ัง จะตอ้งมีการจัดท าแผนธุรกิจท่ี
ชดัเจน ตลอดจนการจดัอนัดบัเครดิตองคก์ร (TRIS rating) เพ่ือสนบัสนุนการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง  

 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัดงัน้ี 
 

1) วงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู ้โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทภายในวงเงินไม่เกิน 17,000  ลา้นบาท 
หรือในวงเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกลุต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัต่อไปน้ี 

ระยะเวลำในกำรเสนอขำย ตั้งแต่ปี 2565 ถึงส้ินปี 2569 
ประเภทของหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีหลกัประกนั อาจไม่ดอ้ยสิทธิหรือดอ้ยสิทธิ  

และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
วงเงนิทีข่ออนุมตั ิ ภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัลา้นบาท) หรือใน

วงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ี
เทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   
 

โดยอาจออกและเสนอขายเพ่ือทดแทนหุ้นกูท่ี้เคยออกและเสนอขายไปแลว้ 
ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด รวมทั้งกรณีท่ีมีการซ้ือคืนหุ้นกู้
ดงักล่าว อนัมีผลให้เงินตน้คงคา้งของหุ้นกูล้ดลง ให้บริษทัฯ สามารถออก
หุ้นกูเ้พ่ิมเติมไดอี้ก ภายในวงเงินรวมไม่เกิน17,000 ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนเจ็ด
พันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุล
ต่างประเทศอ่ืนในจ านวนท่ีเทียบเท่า ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

วธีิกำรเสนอขำย เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั โดยอาจ
เสนอขายคร้ังเดียวเต็มจ านวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป  เสนอขาย
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ 

วตัถุประสงค์ เพ่ือการช าระหน้ีเงินกู ้และ/หรือการรีไฟแนนซ์ และ/หรือเพ่ือการลงทุน และ/
หรือ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือวตัถุประสงค์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กิจการของบริษทัฯ 
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นายคทารัฐ อธิบายเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันบริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นต ่ากว่าค่าเฉล่ีย
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้น หากบริษทัฯ ตอ้งการเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับ
ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจ การออกหุ้นกูจ้ะท าให้บริษทัฯ ไม่ตอ้งมีการเรียกเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้น  ทั้ งน้ี 
การออกหุ้นกูเ้ตม็จ านวนวงเงิน 17,000 ลา้นบาทตามท่ีเสนอขออนุมติั จะท าให้บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ี
มีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมเพ่ิมข้ึนจาก 0.44 เท่า เป็น 0.89 เท่า ยงัคงอยูใ่นช่วงค่าเฉล่ียบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจะมีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวมของ
บริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 0.6 เท่า เป็น 1.06 เท่า ต ่ากวา่ค่าเฉล่ียบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีอตัรา 1.15 เท่า และต ่ากว่าเกณฑ์ทั่วไปของธนาคารพาณิชยท่ี์บริษัทฯ มีเง่ือนไขท่ีต้องด ารงอตัรา
ดงักล่าวไม่เกิน 2.0 เท่า 
 

2) มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร และ/
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทัฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  
มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั จ านวนเงิน อาย ุมูลค่าท่ีตราไว ้ราคา
เสนอขาย อัตราดอกเบ้ีย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์นายทะเบียนหุ้นกู ้ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ท า ลงนาม แกไ้ข เจรจาท าสัญญา และ/หรือ 
เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ขอ้มูล ยื่นเอกสารหลกัฐาน ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ สมาคมตลาด      
ตราสารหน้ีไทย และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าว ตลอดจนการใดๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองไดต้ามความเหมาะสม 

 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใด 

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัวงเงินใหม่ในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดท่ี
เสนอขา้งตน้ โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติ  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติวงเงินใหม่ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 17,000 
ล้านบาท โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจ านวนที่
เทียบเท่า และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดอื่นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับ
คะแนน ดงันี้ 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 741,785,037 4 333,460 0 
ร้อยละ 99.9550 0.0000 0.0449 0.0000 

 

 
วาระที ่8 พจิารณากจิการอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 ประธานไดส้อบถามผูถื้อหุ้นวา่ มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่ท่ีประชุมหรือไม่ ปรากฏวา่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้สู่ท่ีประชุมอีก  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในเร่ืองอ่ืนๆ  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็นอ่ืนใดอีก 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.56 น. 
 
หมายเหต ุ ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม ท าให้เม่ือส้ินสุดการประชุมมีผูถื้อหุ้นและ

ผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้ งส้ินจ านวน 155 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 742,118,501 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
40.7205 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 ำตอบเพิม่เตมิจำกกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
ของ 

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

วาระที ่8 พจิารณากจิการอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

 

ล ำดบั ข้อซักถำม/ข้อเสนอแนะ ค ำตอบ 
1. นายศรัณย ์ศรีสุรัตน์กนุทร ผูถื้อหุน้ 

มีแพลนธุรกิจใหม่ๆ เขา้มาบา้งหรือไม่? 
TTA ยงัคงเน้นการลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
เป็นหลกั ทั้ งน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนการลงทุนในธุรกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและอยู่ใน        
เทรนด์โลก เช่น เทคโนโลดิจิทลั เทคโนโลยีทางดา้น
การเงิน ธุรกิจสตาร์ทอัพ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาธุรกิจ
หลกัใหท้นัเทรนดธุ์รกิจโลก 

 


