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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชัน้ 4 โรงแรมอินเตอร์ 
คอนติเนนตลั เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายบวร วงศ์สินอดุม   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2) พล.ร.อ. นิพนธ์ จกัษุดลุย์          รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด

คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการที่ดี                                                                             
3) นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4) นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ        กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5) นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ             กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /   
     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6) นายสรุพล มีเสถียร   กรรมการ 
7) นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ  กรรมการ 
8) นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น   กรรมการ 
9) วา่ท่ี ร.ต. ชาญวิทย์ อนคักลุ ร.น. กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                                 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายณฏัฐ์กรณ์ ส าราญ   รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการบริหารจดัการเรือ 
2) นายวิริทธ์ิพล จไุรสินธุ์   ผู้อ านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 
3) นายอนพุงษ์ ช านาญการ  หวัหน้างานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน / เลขานกุารบริษัท 
4) นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิริวฒัน์  ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 1 
5) นายสมพฒัน์ คงส าราญ  ผู้อ านวยการสายงานการตลาด 2 
6) นางสาวพรรณทิพย์ ไทยอยู่  ผู้อ านวยการสายงานการลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 
7) นายบญุรักษ์ ลีป้ระกอบบญุ  ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
8) นางสาวกสุมุา หมูว่รรณ์               ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

ผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
1) นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร  
2) นายพจนคัร ปักษี 
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
1) นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล 

ตัวแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
1) นายสมเกียรติ ตัง้วงษ์พิมขุ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

เร่ิมการประชุม 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวธนัญญา พิพิธวาณิชการ ผู้ด าเนินการ

ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี  ้

• บริษัทมีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,500,000,000 บาท 

• ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 2,500,000,000 บาท 

• แบ่งออกหุ้นสามญั จ านวน 2,500,000,000 หุ้น 

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 177 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 281 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 458 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 1,955,067,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
78.2027 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีข้อก าหนด
เก่ียวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นต้องมีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น (ถ้ามี) มาประชุม  
ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชมุ
ได้แจ้งให้ท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึข้อก าหนดท่ีเก่ียวกบัการประชมุและการลงมติ ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1. ส าหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นท่ีมี หรือตาม
จ านวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ไมม่ีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ เว้นแตก่ารออกเสียงเลือกตัง้กรรมการใน
การลงคะแนนเสียง ผู้ ถือหุ้ นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ยกเว้นแต่เป็นผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับ
แบบฟอร์มการมอบฉนัทะแบบ ค คือ Custodian ท่ีท าหน้าท่ีดแูลหลกัทรัพย์ให้กบันกัลงทนุตา่งชาติ  

ส าหรับผู้ ท่ีได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ท าการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบจะต้อง
ลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้  
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2. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะท าการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ ส าหรับกรณีตอ่ไปนี  ้

• ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

• ผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้ท่ีได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้ รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ในวาระท่ีระบุ 

3. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไมพิ่มพ์บตัรคะแนน ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว       
โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือท าการอนมุตัิในแตล่ะวาระ ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสอบถาม 
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆได้ โดยในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาแจ้งช่ือ 
นามสกลุ พร้อมทัง้แจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้
ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

4. ส าหรับในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนโดยบาร์โค้ด เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็ว
ของผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ี  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี ้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท หลังเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้ เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 
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5. หากท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ท่ี
จะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบตัรลงคะแนนพร้อมเซ็นช่ือให้กบัเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก
จากห้องประชมุด้วย เพ่ือบริษัทจะท าการบนัทกึคะแนนของท่าน 

6. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีประธานร้องขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผล
การนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับสิทธิให้
ลงคะแนนแทน และรวมถงึกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้า ผ่านทางผู้ รับมอบฉนัทะ 

7. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานสามารถออกเสียงเพ่ิมอีกหนึง่เสียงเพ่ือเป็นการชีข้าด 

8. ส าหรับเง่ือนไขในการอนมุตัิมติในแตล่ะวาระมีดงันี ้

• วาระท่ี 1 และ วาระท่ี 3 ถงึ 5 และวาระท่ี 7 จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

• วาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือรับทราบ จงึไมม่ีการลงมติ 

• วาระท่ี 6 จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เพ่ือความโปร่งใสและการก ากับดูแลบริษัทท่ีดี บริษัทมีตัวแทนท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์ , 
ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั คือ นายตฤณ รัตนจนัทร์ เป็นผู้ตรวจสอบในการนบัคะแนน และอาสาสมคัรจาก  
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ นายชวลิต พิชาลยั อดีตรองปลดักระทรวงพลงังาน ซึ่งให้เกียรติในการร่วมเป็น
พยานในการนับคะแนนด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2561 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (Record Date) 

 บริษัทได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอ
วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทในระหวา่งวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี             
13 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แตอ่ย่างใด 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท 

ประธานด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 
2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตาม  
ความเป็นจริงตาม สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

 หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใด ๆ เน่ืองจาก
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ดงักลา่วเป็นการประชมุก่อนท่ีบริษัทจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน
ใน  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานจงึให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุคดัค้านรายงานการประชมุดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,923,773,526 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 18,438,700 - 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกจิการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ประธานได้ให้เจ้าหน้าท่ีในห้องประชุมเปิดวีดีทศัน์เพ่ือแสดงรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาตอ่
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัได้ดงันี ้

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้จาก 4 ธุรกิจหลกั โดยผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 มีจ านวนและสดัสว่น
ตามโครงสร้างรายได้ ดงันี ้
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1. ธุรกิจเรือขนสง่มีรายได้ 1,706 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของรายได้ทัง้หมด 

2. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน า้มนัดิบ และผลิตภัณฑ์น า้มนัส าเร็จรูป หรือ ธุรกิจ FSU มีรายได้ 1,960 

ล้านบาท คิดเป็น 43% ของรายได้ทัง้หมด 

3. ธุรกิจเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล  หรือธุรกิจ Offshore มี

รายได้ 480 ล้านบาท คิดเป็น 11% ของรายได้ทัง้หมด 

4. ธุรกิจบริหารจดัการเรือ มีรายได้ 355 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้ทัง้หมด 

ท าให้กลุม่บริษัท มีรายได้จากธุรกิจหลกัรวมทัง้สิน้ 4,501 ล้านบาท  

ภาพรวมผลการด าเนินของบริษัทในปี 2560 กลุ่มบริษัท มีก าไรขัน้ต้น 1,131 ล้านบาท เป็นก าไรก่อน 
หักภาษี ดอกเบีย้และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA 1,581 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิรวม 759 ล้านบาท และก าไร 
ตอ่หุ้น ณ ราคา 0.33 บาทตอ่หุ้น  

จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 กลุม่บริษัท มีรายได้จากการให้บริการรวม 4,501 ล้านบาท ซึง่เพ่ิมขึน้
จากปี 2559 คิดเป็น 4.8% อนัเน่ืองมาจากการขยายกองเรือเพ่ือเสริมศกัยภาพในการด าเนินงานให้แข็งแกร่ง และ
สามารถขนส่งในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ เพ่ือรองรับกับความต้องการของลูกค้าท่ีมีอย่างต่อเน่ือง โดยใน ปี 2560 กลุ่ม
บริษัท มีเรือในธุรกิจเรือขนส่งฯ เพ่ิมขึน้จ านวน 2 ล า กลุ่มบริษัท มีเรือในธุรกิจ FSU เพ่ิมขึน้จ านวน 1 ล า นอกจากนี ้
กลุม่บริษัท มีรายได้จากธุรกิจบริหารจดัการเรือเพ่ิมขึน้จ านวน 2 ล าอีกด้วย 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ 759 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 37% เน่ืองจาก กลุ่มบริษัทมีต้นทุนการ
บริการและบริหารงานท่ีเพ่ิมขึน้ อนัสอดคล้องกบัจ านวนเรือท่ีเพ่ิมขึน้ตามแผนการขยายกองเรือระหวา่งปี ทัง้ยงัได้รับ
ผลกระทบจากการปรับการค านวณค่าเสื่อมราคาของเรือท่ีเพ่ิมสูงขึน้อีกด้วย  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีส าคญั คือ การปรับตวัของค่าขนส่งในตลาดโลกท่ีลดลงสงูสดุในรอบ 4 ปี ประกอบ
กับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายการน าเข้าน า้มันดิบของประเทศจีน ซึ่งท าให้ความต้องการในการกักเก็บ
น า้มนัดิบเพ่ือเก็งก าไรลดลง ด้วยเหตนีุ ้จงึท าให้ก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิของบริษัท ลดลงตามล าดบั 

ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้  10,678 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 
คิดเป็น 27% เน่ืองจากมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นหลกั กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 4,431 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 คิดเป็น 23% เน่ืองจาก
กลุม่บริษัท มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และเงินกู้ ยืมระยะยาวให้แก่สถาบนัการเงิน 
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กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 6,246 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 คิดเป็น 135% อนัเน่ืองมาจาก     
บริษัท พริมา มารีน จ ากดั (มหาชน) ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 500 ล้านบาท และมีส่วนเกินมลูค่าหุ้นจากการขายหุ้น
เพ่ิมทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ านวน 3,407 ล้านบาท 

จากผลการด าเนินงานท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้กลุ่มบริษัท มีอตัราส่วนสภาพคล่อง 2.36 เท่า มีอตัราก าไร
ขัน้ต้น 25.13% มีอัตราก าไรสุทธิ 16.87% มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  7.96% และมีอัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเฉลี่ย 16.61% 

กลุม่บริษัทยงัคงมุง่เน้นท่ีจะเป็นองค์กรชัน้น าด้านธุรกิจการขนสง่ทางทะเล และสนบัสนนุกิจการส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจร ครอบคลมุภมูิภาคเอเชียแปซิฟิค ให้มีความเป็นเลิศทัง้ในด้านการปฏิบตัิงาน 
และการให้บริการจนเป็นท่ีไว้วางใจของลกูค้า และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุม่ พร้อมทัง้ยึดมัน่ใน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความมัน่คง ยัง่ยืน ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจโลกตอ่ไป 

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้ ว่าท่ี ร.ต. ชาญวิทย์ อนัคกุล ร.น. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท  
(“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของกิจการของบริษัทในรอบปี 
ท่ีผ่านมา ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ธุรกิจเรือขนส่งหรือธุรกิจเรือ Trading แบ่งออกเป็นธุรกิจเรือขนส่งในประเทศและเรือขนส่งระหว่าง
ประเทศ 
1.1 ส าหรับธุรกิจเรือขนส่งในประเทศ บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดีและเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

สอดคล้องกบัสภาวะตลาด ซึง่เป็นไปตามปริมาณการใช้ในประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ โดยภาพรวมแล้ว
ปริมาณการขนสง่ของลกูค้าของกลุม่บริษัท ในปี 2560 เพ่ิมขึน้ 4.7% เม่ือเทียบกบัปี 2559 และ
จ านวนเรือก็เพ่ิมขึน้จ านวน 2 ล า เพ่ือทดแทนเรือท่ีมีอายุมาก และเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
จากผลการด าเนินงานดงักลา่ว ท าให้บริษัทมีแผนในการขยายการลงทุน โดยในปี 2561 มีแผน
รับเรือต่อใหม่ขนาด 3,000 DWT เพ่ิมจ านวน 1 ล า และในปี 2562 มีแผนรับเรือต่อใหม่ขนาด 
3,000 DWT เพ่ิมจ านวน 4 ล า 

1.2 ส าหรับธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ในปีท่ีผ่านมา ค่าขนส่งระหว่างประเทศซบเซา 
เน่ืองจากจ านวนเรือท่ีมีมากในตลาดประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงนโนบายการน าเข้าน า้มนัของ
กลุ่ม Tea Pot ประเทศจีน ท าให้บริษัท ต้องปรับแผนการด าเนินธุรกิจระหว่างปีส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตท่ีแย่ท่ีสดุ
ซึง่เป็นไปตามวฏัจกัรของตลาดแล้ว และคาดวา่สถานการณ์ตลาดในอนาคต รวมถงึคา่ขนสง่จะ
กลบัมาดีขึน้ ปัจจุบนั บริษัทได้หามาตรการบริหารจดัการความเสี่ยงดงักลา่ว โดยการให้บริการ
เรือในรูปแบบสญัญาเช่าเหมาล า ภายใต้ระยะเวลา 1 ปี แทนรูปแบบการวิ่งเป็นรายเท่ียว  
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2. ภาพรวมผลการด าเนินธุรกิจขนสง่และกกัเก็บน า้มนัหรือธุรกิจ FSU มีอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเทียบจาก
ปี     ท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการน าเข้าน า้มนัของกลุ่ม Tea Pot ประเทศจีน               
ท าให้ความต้องการในการกักเก็บน า้มันลดลงจากการติดตามราคาน า้มันดิบ จะเห็นได้ว่า ราคา
น า้มนัดิบปรับตวัสงูขึน้ ซึง่จะส่งผลให้ความต้องการในกกัเก็บน า้มนัดิบเพ่ือเก็งก าไรเพ่ิมขึน้ และจะท า
ให้สภาวะตลาดของธุรกิจเรือ FSU ดีขึน้ตามล าดบั อย่างไรก็ดี โดยปกติในการจัดหาเรือเพ่ือพัฒนา
โครงการ หรือเพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า บริษัทใช้เวลาด าเนินงานในการจดัหาเรือได้ภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน 

3. ธุรกิจเรือขนส่งและสนบัสนุนการส ารวจและผลิต หรือ ธุรกิจ Offshore ยังคงอ้างอิงจากสถานการณ์ 
พลงังานของประเทศ ทัง้นี ้แนวโน้มราคาน า้มนัดิบท่ีปรับตวัสูงขึน้ สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจ Offshore            
มีแนวโน้มจะดีขึน้เช่นกนั นอกจากนี ้สถานการณ์การประมลูสมัปทานของประเทศไทย มีแนวโน้มจะ
ออก TOR ในเดือนมิถนุายน 2561 และคาดวา่จะเสร็จสิน้ภายเดือนธนัวาคม 2561 ซึง่จะท าให้ปริมาณ
งานเพ่ิมขึน้ตามล าดบั อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือขยายการลงทุนให้
สอดคล้องตามแผนงานท่ีได้วางไว้ 

4. ธุรกิจบริหารจดัการเรือ มีอตัราก าไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ จากการเติบโตของการบริหารเรือภายในกลุม่บริษัท        
ท่ีมีปริมาณมากขึน้ และบริษัท ยงัให้บริการในการบริหารจดัการเรือกบัเรืออ่ืนท่ีอยู่นอกกลุม่บริษัท เช่น     
เรือ FSU และกองเรือ Container เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ในการแสวงหาลกูค้ารายอื่นเพ่ิมเพ่ือ
ขยายตลาดตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงการเข้าซือ้หุ้นใน บริษัท บ๊ิกซี จ ากดั ซึง่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเรือขนสง่
น า้มนัใสในประเทศท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 16 โดยการเข้าซือ้กิจการในครัง้นีถื้อเป็นการขยายกิจการแบบ         
ก้าวกระโดดของบริษัท ซึง่มีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ดงันี ้ 

1. บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเพ่ิมขึน้จาก ร้อยละ 33 เป็น ร้อยละ 49 โดยคาดการณ์วา่จะ
มีปริมาณการขนสง่ประมาณ 6,000 ล้านลิตรตอ่ปี และรับรู้รายได้ทนัที 

2. เป็นการควบรวมองค์ความรู้และศกัยภาพของทัง้สองบริษัท  
3. ลดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจเรือ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาบ่มเพาะ

บคุลากรร่วม 10 ปี ในการสร้างกปัตนัเรือท่ีมีความเช่ียวชาญ  
การเข้าซือ้กิจการดงักล่าว ท าให้บริษัทมีเรือขนส่งฯ ในประเทศเพ่ิมขึน้ทนัทีจาก 14 ล า เป็น 27 ล า ดงันัน้  

ผู้ ถือหุ้นจะเห็นได้วา่ สิ่งท่ีบริษัทด าเนินการไปนัน้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจท่ีวางไว้แล้ว และเป็นการสร้างผลก าไรให้กับ
นกัลงทนุ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2560 และยังได้จัดอยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE Index ซึ่งเป็นดัชนีท่ี
บคุคลท่ีนบัถือศาสนาอิสลามสามารถลงทนุได้ตลาดหุ้นได้ 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติม 
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 นางพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะให้บริษัทแสดงภาพเรือประเภทตา่งๆ และน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมเพ่ือให้เข้าใจลกัษณะของเรือในแต่ละธุรกิจ โดยเฉพาะเรือในธุรกิจ FSU และธุรกิจ Offshore จากนัน้ 
สอบถามวา่เพราะเหตใุดก าไรในปี 2560 ของบริษัทจงึลดลง 

 ประธานได้ชีแ้จงว่า รายงานประจ าปีของบริษัทได้ระบรุายละเอียดของเรือในแต่ละธุรกิจหลกัของบริษัทไว้
อย่างละเอียด จากนัน้ กล่าวโดยสรุปว่า เรือของบริษัทส่วนใหญ่มีลกัษณะเหมือนถังน า้มนัลอยน า้ หากเรือขนส่ง
น า้มันไปยังลูกค้าของบริษัท ก็จะเป็นเรือในธุรกิจขนส่งซึ่งมีทัง้การขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ หาก 
ท าหน้าท่ีบรรจนุ า้มนัไว้ให้เรืออื่นมาขนถ่าย และสามารถผสมน า้มนัได้ จะเป็นเรือขนสง่และจดัเก็บน า้มนัดิบหรือเรือ
ในธุรกิจ FSU  

ทัง้นี ้ประธานได้ชีแ้จง สาเหตท่ีุก าไรลดลงในปีท่ีผ่านมา โดยภาพรวมเกิดจากค่าขนส่งต่อเท่ียวท่ีลดลงไป
มากตามสภาวะตลาด  

 ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตใุดงบเฉพาะกิจการจงึมีก าไรมากกว่างบการเงินรวม และรายได้ท่ีรับรู้เป็น
เงินตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้รวม 

 ประธานมอบหมายให้นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จง
ต่อท่ีประชุม โดยกล่าวว่า งบเฉพาะกิจการมีก าไรมากกว่า เน่ืองจากคิดรวมจ านวนเงินปันผลท่ีบริษัทย่อยจ่ายแก่
บริษัท ในขณะท่ีงบการเงินรวมจะแสดงตวัเลขท่ีมีการหักลบก าไรในบริษัทย่อย ท าให้ก าไรส าหรับงบการเงินรวม 
น้อยกวา่งบเฉพาะกิจการ ส าหรับรายได้ท่ีรับรู้เป็นเงินตา่งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้รวม 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถงึสถานะของการเข้าซือ้หุ้นใน บริษัท บ๊ิกซี จ ากดั 

 ประธานชีแ้จงว่า บริษัทได้มีการลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นแล้ว และได้มีการตรวจสอบสถานะของกิจการ
เสร็จสิน้แล้ว อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนัยงัอยู่ระหวา่งการด าเนินการเข้าถือหุ้นในบริษัท บ๊ิกซี จ ากดั 

 นางเนาวรัตน์ อนนัต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัทมีแผนให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมบริษัท หรือ
เย่ียมชมเรือของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีการท าประกันภัยกลางทะเล เช่น การเกิดน า้มนัร่ัวกลางทะเล หรือไม่ 
อย่างไร  

 ประธานชีแ้จงว่า การเย่ียมชมบริษัทสามารถท าได้ แต่การให้ผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมเรือของบริษัทซึง่อยู่กลาง
ทะเลคงเป็นเร่ืองท่ีต้องพิจารณาหลายปัจจยั โดยเฉพาะเร่ืองความปลอดภยั  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีการท าประกันทรัพย์สินไว้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะมี
การท าการประกนัภยัแบบกลุม่ เน่ืองจากหากเกิดอบุตัิเหตกุลางกลางทะเล บริษัทจะได้รับความเสียหายทางการเงิน
สูงมาก จึงต้องท าประกันภัยไว้ให้ครอบคลุมทุกกรณี บริษัทยังท าประกันภัยตัวเรือและเคร่ืองจักร (Hull & 
Machinery Insurance) และประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น  (Protection & Indemnity Insurance) ซึ่ง
รวมถึงกรณีน า้มนัร่ัวด้วย นอกจากนีย้ังมีการฝึกภาคปฏิบัติให้กบัพนกังานบนเรือในการป้องกันเหตุฉุกเฉินต่าง  ๆ  
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เช่น อคัคีภัย และน า้มนัร่ัว ซึ่งในธุรกิจนีจ้ะมีการรวมตวัของผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของกลุ่มอตุสาหกรรมน า้มนั เพ่ือช่วยเหลือและป้องกนั รวมถึงประสานงานขอความร่วมมือจากภาครัฐหากเกิดเหตุ
น า้มนัร่ัวอีกด้วย 

 นายพงศ์พทัธ์ ทวีสมบรูณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่ ตามรายงานสรุปกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา      
ท่ีปรากฏในวีดีทศัน์ได้ระบุถึงการเปิดประมลูสมัปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวณั บริษัทจะได้รับประโยชน์     
จากการที่ผู้ประกอบการไทยหรือต่างชาติได้รับสมัปทานดงักลา่วหรือไม ่และเหตปัุจจยัส าคญัใดท่ีจะเพ่ิมก าไรให้กบั
บริษัทปี 2561 

 ประธานมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงในประเด็นนี ้โดยกล่าวว่า บริษัทมีสญัญาให้บริการ
เรือท่ีพักอาศัยกลางทะเล (Accommodation Work Barge) กับ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด 
(มหาชน) บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวัณ หากรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายเรือไทยกับแหล่งสัมปทาน
ดงักล่าว บริษัทจะได้รับประโยชน์ แต่จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบใดบ้างขึน้อยู่กบักฎหมาย โดยปัจจุบนัมีประมาณ 
2-3 บริษัทท่ีสนใจจะเข้าร่วมประมูล เช่น บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด ซึ่งไม่ว่าบริษัทใดจะชนะประมูล บริษัทก็จะได้รับประโยชน์ เพราะเคย
ร่วมงานและให้บริการกนัมา อย่างไรก็ตาม บริษัทเช่ือมัน่วา่มีข้อได้เปรียบทางธุรกิจ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งในตลาดไมม่าก
นกั และบริษัทมีเรือรองรับกบัความต้องการของลกูค้าและเตรียมพร้อมให้บริการลกูค้าเสมอ ในส่วนปัจจยัส าคญัใน
การเพ่ิมก าไรส าหรับปี 2561 คือการเข้าซือ้บริษัท บ๊ิกซี จ ากดั ท่ีจะท าให้บริษัทมีเรือเพ่ิมขึน้ทัง้หมด 27 ล า โดยเรือ
เหลา่นีส้ามารถสร้างรายได้ได้ทนัที  

 นางพชัรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การท่ีบริษัทมีรายได้และก าไรลดลงอ้างอิงจาก
ดชันีคา่ขนสง่ BDI หรือไม ่และมีปัจจยัมาจากการปรับตวัสงูขึน้ของราคาน า้มนัโลกหรือไม ่

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงว่า ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีท่ีใช้กับเรือบรรทุกสินค้าแบบเทกอง ทัง้นี ้เรือ
บรรทุกน า้มนัใช้ค่า World scale ในการอ้างอิงแทน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลายแง่มมุอย่าง
ระมดัระวงัในเร่ือง ราคาน า้มนั เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้กบัธุรกิจของบริษัท อาทิ พิจารณาสถานการณ์การ
เกง็ก าไรของน า้มนั รวมทัง้ทิศทางการซือ้ขายน า้มนัในตลาดโลกด้วย  

 นายสมพล คงดาทรัพย์ทวี ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัทแก้ปัญหาเรือในธุรกิจ FSU ท่ีให้บริการ
ไมเ่ตม็ล าอย่างไร และมีวิธีการคิดคา่เสื่อมราคาในปี 2561 อย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงวา่ การให้บริการไมเ่ตม็ล าของเรือในธุรกิจ FSU บริษัทได้มีแก้ปรับโครงสร้าง
การบริหารเรือในธุรกิจดงักล่าว  โดยลดเรือท่ีใกล้จะหมดอายุการใช้งานลง เพ่ือลดต้นทุนและให้เรือ FSU ท่ีเหลือ
สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ ในส่วนวิธีคิดค่าเสื่อมบริษัทได้หารือกบัผู้สอบบัญชีในเร่ืองวิธีการประมาณ
การคา่เสื่อมราคาในปี 2561 ไว้แล้ว  
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 หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม แตไ่มม่ผีู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถงึกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า สินทรัพย์ของบริษัทเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทัว่ไปหลกั และบริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้จากปี 
2559 แต่ก าไรสทุธิลดลงเน่ืองจากค่าขนส่งตลาดโลกปรับตวัลดลงสงูสดุในรอบ 4 ปี และนโยบายของประเทศจีนท่ี
ยกเลิกการใช้น า้มนัเตา จึงท าให้ความต้องการเก็บน า้มนัดิบลดลง โดยสาระส าคญัของงบแสดงฐานะทางการเงิน
ของบริษัท ประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 บริษัทได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสว่น “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติม 

     หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงนิรวม ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์รวม 10,678.67 8,382.69 

หนีส้ินรวม 4,431.96 5,723.07 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,246.71 2,659.62 

รายได้รวม 4,540.75 4,370.47 

ก าไรสทุธิ 759.11 1,202.16 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.33 0.64 
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 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่บริษัทได้น าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนครัง้แรกไปใช้อย่างไร และเน่ืองจากบริษัทมีเงินสดถึง 2,900 ล้านบาท จึงสอบถามว่าบริษัทมีแผนการใช้
เงินสดดงักลา่วอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงว่า บริษัทน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครัง้แรกไปช าระ
เงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูก่อน จากนัน้ จึงน าไปใช้ในการซือ้และต่อเรือเพ่ือขยายกองเรือ และน าไปซือ้หุ้นในบริษัท 
บ๊ิกซี จ ากดั ทัง้นี ้การน าเงินดงักลา่วมาใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์แก่บริษัทมากท่ีสดุ  

 บริษัทจัดเตรียมเงินสดไว้ส าหรับการซือ้หุ้ นในบริษัท บ๊ิกซี จ ากัด ซึ่งต้องมีการช าระค่าหุ้ นเป็นรายงวด              
โดยงวดแรกต้องใช้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัและปิโตรเคมีต้องใช้เงินลงทุน
เป็นจ านวนมาก บริษัทจงึต้องใช้จ่ายอย่างระมดัระวงัเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนอย่างดีท่ีสดุ 

 หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธาน
จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 
2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ประจ าปี 2560 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,954,936,636 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

 หมายเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น                
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 

ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท และขออนุมตัิ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 (จ านวน 0.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 250,000,000 บาท 
และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ในระยะเวลา 109 วนั นบัตัง้แต่
วนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560)  

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิดงันี ้

1) จัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 59.6 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ 
ประจ าปี 2560 โดยในขณะนีบ้ริษัทได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายไปแล้ว 105.4 ล้านบาท คิดเป็น         
ร้อยละ 4.2 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 

2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.10 บาทตอ่หุ้น จากก าไรสทุธิสว่นท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทุน 
0.016 บาท และจากส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.084 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
250,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ณ วนัท่ี   4 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใด ๆ ประธาน
จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 โดยมี
รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,954,936,636 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหตุ วาระนีไ้ด้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ราย จึงมีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 จ านวน 3 ราย ดงันี ้

1. พลเรือเอก นิพนธ์ จกัษุดลุย์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 3. นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ข้อมลูของกรรมการแต่ละราย ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าว      
เชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้กรรมการทัง้สามรายเดินออกจากท่ีประชมุโดยสมคัรใจ เพ่ือความโปร่งใสในการลงมติ 

ประธานได้แจ้งแก่ท่ีประชมุวา่ กระบวนการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่ได้
ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง  ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้  
ความเช่ียวชาญ  จากหลายวิชาชีพ และทักษะท่ีจ าเป็นรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงท่ี
ผ่านมาก่อนท่ีจะเสนอแนะให้คณะกรรมการน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  โดยกรรมการทัง้ 3 รายมี
ประสบการณ์ ความรู้ และอทิุศตนให้แก่บริษัทท่ีผ่านมา จึงได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอช่ือกรรมการที่
ถงึก าหนดออกตามวาระทัง้ 3 รายข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใด ๆ ประธาน
จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 รายกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงแยกเป็นรายบคุคลดงันี ้
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5.1 พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์   
  รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกจิการที่ดี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,954,936,636 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

5.2 นายสมชาย คูวิจติรสุวรรณ 
  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,954,936,636 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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5.3 นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสดิ์ 
    กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,954,937,636 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561  
และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย       
ประจ าปี 2560 

ประธานได้ชีแ้จงแก่ท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการท่ีดีได้
พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเสนอคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจาก 
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยเบีย้ประชุมซึ่งจ่ายตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม  และ
ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) รวมทัง้สิน้จะไม่เกินวงเงินปีละ 20 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดดงันี ้ 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน

(บาท/เดือน) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 64,000 35,000 

กรรมการ 34,000 29,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 

กรรมการตรวจสอบ - 29,000 
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คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการที่ดี 

ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 35,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง - 29,000 

ทัง้นี ้รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2560 ซึง่ได้รับการอนุมตัิ
โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 ท่ีได้จัดส่งให้ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติม 

นางมณีรัสม์ิ รัตคาม ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีขออนมุตัิจ านวนไม่เกิน 20 
ล้านบาท ก าหนดจากหลกัเกณฑ์ใด 

ประธานได้ชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนดงักล่าวก าหนดจากเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทน
พิเศษ ซึ่งหากบริษัทก าหนดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงจากผลก าไรของบริษัท ทัง้นี ้วงเงิน 20 ล้านบาทดงักล่าวเป็น
วงเงินท่ีขออนมุตัิไว้ก่อน คา่ตอบแทนท่ีจ่ายจริงอาจจะน้อยกวา่วงเงินดงักล่าว 

นางสมุณฑา วฒันสินธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าคณะกรรมการคิดว่าจะสามารถท าก าไรให้กับ
บริษัทได้เพียงใด หากเปรียบเทียบกับสดัส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีขออนุมตัิ  และเสนอให้ลดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นวงเงินไมเ่กิน 15 ล้านบาท  

ประธานได้ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ท างานอย่างหนกัและใช้ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
แก่  ผู้ ถือหุ้น จงึคิดวา่คา่ตอบแทนดงักล่าวมีความเหมาะสมแล้ว โดยสว่นตวัรู้สกึภาคภูมิใจท่ีได้ช่วยให้ธุรกิจนีเ้ติบโต         
และขอให้ผู้ ถือหุ้ นไม่ต้องเป็นกังวลเร่ืองก าไร เน่ืองจากคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ ถื อหุ้ นได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
โดยเฉพาะเม่ือบริษัทได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัท บ๊ิกซี จ ากดั และได้กองเรือเพ่ิมแล้ว คณะกรรมการมัน่ใจวา่ผลตอบแทนท่ี
ผู้ ถือหุ้นได้รับจะสงูขึน้  
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หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใด ๆ ประธาน
จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 
และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 
2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม 

เห็นด้วย 1,954,998,636 99.9965 

ไมเ่ห็นด้วย 68,000 0.0035 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 1,000 0.0001 

หมายเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานได้แจ้งแก่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทส าหรับปี 2561 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5155 หรือ 
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5752 หรือ 
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565 หรือ 
4. นายบณัฑิต ตัง้ภาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8590 

โดยเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 3,100,000 (สามล้านหนึ่ง
แสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ทัง้นี ้ค่าสอบบัญชี
ดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ซึง่เป็นไป
ตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ไม่มี 
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ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ  บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

อนึ่ง ประวัติโดยย่อของผู้ สอบบัญชีทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ      
จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2561โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,955,066,636 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,000 - 

บตัรเสีย 0 0 

หมายเหตุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่           
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ีนอกเหนือจาก
วาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด     โดยในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ใน
หนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้
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นายประการ แก้มอมัพร ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่ากฎหมายท่ีก าหนดให้ใช้เรือไทยในการขนส่งระหว่าง     
แหลง่ก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวณัมายงัชายฝ่ัง ได้ถกูยกเลิกไปแล้วหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงว่า พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 ใช้บังคบักับเรือค้าขายในพืน้ท่ี 
ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลจากชายฝ่ัง จึงไม่ใช้บงัคบักบัเรือขนส่งระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวณัและชายฝ่ัง 
เน่ืองจากแหลง่ก๊าซดงักลา่วอยู่ห่างออกจากชายฝ่ังไทยเกิน 100 ไมล์ทะเล 

นายประคลัภ์ แก้มอมัพร ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเพ่ิมเติมว่าแนวทางการตีความเขตแดนไทย ว่าแท่นขุด
เจาะน า้มนัหรือเกาะเทียมจะถือเป็นดินแดนไทยหรือไม่ 

นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ประมวลรัษฎากรตีความว่าแท่นขุดเจาะน า้มนัดงักล่าวไม่อยู่ใน
เขตแดนประเทศไทยเพราะอยู่ในเขตไหล่ทวีป ส่วนพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน า้ไทย พ.ศ. 2456 และ
พระราชบญัญตัิศลุกากร พ.ศ. 2560 จะถือวา่พืน้ท่ีภายในเขต 12 ไมล์ทะเลจากชายฝ่ังยงัอยู่ในเขตแดนไทย 

นางสาวเนาวรัตน์ อนันต์รักษ์ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าแท่นขุดเจาะน า้มันท่ีแหล่งแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติบงกช-เอราวณันัน้จะถูกด าเนินการอย่างไรเมื่อหมดอายุสมัปทาน  และบริษัทจะได้เป็นผู้ รับจ้างขนถ่าย
น า้มนัจากแหลง่ดงักลา่วเพียงรายเดียวหรือไม่ 

นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวัสด์ิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงว่า            
ตามกฎหมายสมัปทานในพระราชบญัญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 นัน้ เอกชนผู้ ได้รับสมัปทานจะเป็นเจ้าของแท่นขดุ
เจาะท่ีตนติดตัง้ เมื่อหมดอายุสมัปทานแท่นขุดเจาะดังกล่าวจะตกเป็นของรัฐ ส าหรับแท่นขุดเจาะน า้มนัท่ีแหล่ง
แหลง่ก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวณันัน้จะตกเป็นของรัฐในปี พ.ศ. 2565 ซึง่ต้องมีการด าเนินการกบัแท่นหลงัหมดอายุ
สัมปทานเน่ืองจากไม่สามารถปล่อยไว้กลางทะเลได้ เน่ืองจากอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและกีดขวางการ
เดินเรือ โดยรัฐบาลจะต้องชีแ้จงมาตรฐานการปฏิบตัิงานส ารวจและผลิตกบัเอกชนเจ้าของสมัปทานก่อนหมดอายุ  
วา่จะต้องด าเนินการอย่างไร ซึง่ปกติมกัจะต้องถอนแท่นขดุเจาะแตก่็อาจเลือกท่ีจะไมถ่อนและให้เอกชนสง่มอบแท่น
ดงักล่าวแก่รัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม ตนเช่ือว่าแท่นขุดเจาะน า้มนัในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช-เอราวณัจะต้องถูก 
รือ้ถอน เพราะมีอยู่ประมาณ 40 แท่น หากปล่อยทิง้ไว้อาจเกิดอนัตรายได้ ส าหรับค าถามว่าบริษัทจะเป็นผู้ รับจ้าง
รายเดียวหรือไม่นัน้ บริษัทมั่นใจในขีดความสามารถท่ีจะให้บริการดังกล่าวแก่บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) แต่ทัง้นีบ้ริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ 
จึงมีกฎระเบียบเก่ียวกับการประมูลงาน ดงันัน้บริษัทต้องเข้าประมูลกับบริษัทอื่นในโครงการนี ้ซึ่งบริษัทมีความ
ได้เปรียบเน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีรัฐบาลความส าคัญกับผู้ ให้บ ริการสัญชาติไทย อีกทัง้บริษัท 
มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประมูลงานและมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 
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นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บซึง่สร้างก าไรถึง
ร้อยละ 70-80 ของก าไรสทุธินัน้ ได้รวมถงึการให้บริการขนสง่และบริการจดัเก็บภายในประเทศแล้วหรือไม ่และดชันี 
World scale ใช้ อ้างอิงกับเ รือ SFU หรือใช้กับเ รือ Oil Tanker หากไม่ใ ช้กับเ รือในธุรกิจ FSU เ รือดังกล่าว 
คิดคา่บริการอย่างไร 

นายพร้อมพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กรรมการได้ชีแ้จงวา่ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีนัน้ ธุรกิจ
เรือขนส่งและจดัเก็บไม่ได้รวมการให้บริการขนสง่ภายในประเทศ บริการขนส่งทัง้ภายในและระหว่างประเทศจะถกู
จดักลุ่มอยู่ในกลุม่ธุรกิจขนสง่ นอกจากนีย้งัมีธุรกิจบริหารเรือ และธุรกิจเรือ Offshore ส่วนดชันี World scale ใช้กบั
เรือ Oil Tanker ไม่ใช้กบัเรือในธุรกิจ FSU เพราะเป็นเรือท่ีจอดอยู่น่ิงๆ จึงคิดราคาอิงตามการใช้งานแต่ละโครงการ    
(Project-based) โดยน าเรือไปจัดให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของลูกค้าโดยค านึงถึงต้นทุนเรือท่ี  
ซือ้มา และก าไรที่ต้องการในระยะเวลาการจ้างนัน้ 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทมีบริษัทย่อยหรือบริษัทลกูหรือไม่ และการขนส่งน า้มนัมีความยุ่งยาก
กวา่การขนสง่สินค้าอื่นอย่างไร 

ประธานชีแ้จงวา่ บริษัทมีบริษัทลกูหลายบริษัท โดยด าเนินธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจเพ่ือความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง เช่น การให้บริการเรือ Accommodation Work Barge เป็นลักษณะโรงแรมลอยน า้ส าหรับลูกเรือท่ี
ท างานบนแท่นขุดเจาะ ซึง่ข้อมลูของบริษัทลกูต่างๆ ได้ระบุไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว ส่วนการขนส่งน า้มนัมีความ
ยุ่งยากเน่ืองจากต้องใส่ภาชนะมิดชิดและขนถ่ายได้โดยการใช้ท่อสบูออกไปยงัเรือขนาดเล็กท่ีสบูถ่ายไปยงัโรงกลัน่
น า้มนั ในขณะท่ีการขนสง่สินค้าทางทะเลแบบอื่นท าได้ง่าย เช่น การใสส่ินค้าไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วยกลงเรือ หรือ
เทกองสินค้าบนปากระวางเรือ 

นางสาวสมพร งามสืบพงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คณะกรรมการตัง้เป้าหมายการเติบโตของ
บริษัทในปีนีไ้ว้ท่ีประมาณร้อยละเท่าใด และจะสง่ผลตอ่ก าไรเท่าใด 

ประธานชีแ้จงว่าเน่ืองด้วยตามกฎหมายคณะกรรมการไม่สามารถคาดคะเนการเติบโตและก าไรในแตล่ะปี      
ต่อผู้ ถือหุ้นได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการมีความมัน่ใจว่าการเข้าซือ้หุ้นในบริษัท บ๊ิกซี จ ากดั จะท าให้บริษัทสามารถสร้าง
รายได้ได้ทันที นอกจากนี ้การลดจ านวนเรือในธุรกิจ FSU ท่ีให้บริการไม่เต็มล าก็จะท าให้รายได้ของบริษัทสูงขึน้ 
เพราะมีต้นทนุลดลง สว่นเรือท่ีถกูลดจ านวนก็จะถกูน าออกขายให้บริษัทซึง่จะท าให้มีรายได้จากคา่เหลก็  

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทซือ้หุ้นในบริษัท บ๊ิกซี จ ากัดเป็นสดัส่วนร้อยละเท่าใด และคาดว่าจะ
ด าเนินการเสร็จสิน้ในไตรมาสใด 

ประธานชีแ้จงว่า บริษัทตัง้ใจจะซือ้หุ้นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดในบริษัท บ๊ิกซี จ ากดั โดยบริษัท
จะเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 70 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดก่อน หากผ่านไปหนึ่งปีแล้ว บริษัท บ๊ิกซี จ ากัด สามารถท าก าไรได้
ตามท่ีคาดการณ์ บริษัทก็จะเข้าซือ้หุ้นเพ่ิมอีกร้อยละ 10 ต่อไปเร่ือย ๆ จนบริษัทเข้าถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้หากบริษัท  
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บ๊ิกซี จ ากดั มีผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด บริษัทก็มีสิทธิจะไมซ่ือ้หุ้นท่ีเหลือได้ สว่นการด าเนินการ
นัน้ได้เจรจาทกุอย่างครบถ้วนแล้ว น่าจะส าเร็จได้ในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 นี ้

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมี
ข้อสงสยัใดๆ อีก ประธานจงึได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในครัง้นีเ้สร็จสิน้ 
บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 
ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงัเกตหรือมีความเห็นในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ขอให้ท่าน 
ผู้ ถือหุ้ นแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นตัง้แต่ปี 2562  
เป็นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอีก ซึง่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีบริษัทจดทะเบียน
หลายบริษัทได้ด าเนินการอยู่ และไมม่ีข้อก าหนดของกฎหมายท่ีก าหนดให้ต้องรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ท่ีประชมุและขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ปิดประชมุ เวลา 16.00 น. 

 

            

               (นายบวร วงศ์สินอดุม) 

          ประธานท่ีประขมุ 
 
 
 __________________________ 

    (นายอนพุงษ์ ช านาญการ) 
         เลขานกุารท่ีประชมุ 


