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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนน
สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ผู้ด  าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดช้ีแ้จงขอ้มูลเก่ียวกับทุนจดทะเบียนและหุน้ของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ 
(Record Date) เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2562 ดงันี ้

• บรษิัทมีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ 

• ทนุช าระแลว้ จ านวน 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้  

• มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยเมื่อเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 มีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 134 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ 8,501,254 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจ านวน 332 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
1,890,402,604 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 466 ราย นบัรวม
จ านวนหุน้ได ้1,898,903,858 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.9562 ของหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย
ของบริษัท รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียง ใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์         รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี                                                                          

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
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5. นายโกสิทธิ์ เฟ่ืองสวสัด์ิ            กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง   

6. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

7. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการบรหิาร 

8. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

9. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร                                                 

ดงันัน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณฏัฐ์กรณ ์ส  าราญ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

2. นายสมพฒัน ์คงส าราญ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 2 

3. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 

4. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย ผูอ้  านวยการสายงานการลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 

5. นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จ ากัด 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี 

2. นางสาวปิยณฐั สิงหข์ร ผูช้่วยกรรมการบรหิาร 

3. นางสาวกนกวรรณ กอ้นทอง ผูช้่วยผูจ้ดัการ 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายคม วชิรวราการ ทนายความหุน้สว่น 

2. นางสาวภาสิตา นานานกุลู  ทนายความ 

ตัวแทนอาสาพิทักษส์ิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. นายสปุรีด์ิ ณ นคร 

รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

1. ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชมุต่อเนื่องกนัไป โดยไม่มีการสลบัวาระการประชมุ 
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2. ในการประชุมในวนันี ้บริษัทไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้ที่มา
ประชุมดว้ยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแลว้ จะไดร้ับแจกบัตรลงคะแนน เวน้แต่ 
ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะ  
มาเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดงักลา่วจะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ที่จะน าคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะก าหนดมาลว่งหนา้นีบ้นัทกึในระบบและน ามานบัรวมเมื่อมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยให้
ถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุ้นท่านนัน้ไม่มี
สิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

โดยในการลงคะแนน ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได ้เวน้แต่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์การ
มอบฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท  าหนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บับตัรลงคะแนน หากผูถื้อหุน้ท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ใหท้ าเครื่องหมายถูก (✓) หรือเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่อง “เห็นด้วย”  

“ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พรอ้มลงชื่อก ากบัในบตัรลงคะแนน 

5. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแลว้ เจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียง  
ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนที่เจ้าหนา้ที่เก็บบัตรไดร้บัภายหลังจากที่ไดป้ระกาศปิดรับการลงคะแนนเสียงของ
ระเบียบวาระนัน้ ๆ จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 

6. การนับผลการลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

6.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยในระเบียบ
วาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 
บรษิัทไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในกรณีนี ้บรษิัทจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ 
“ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยไม่นบัคะแนน “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย (ถา้มี)” เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง โดยจะ
น าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยใน
วาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บริษัทจดัให ้และยกมือให้เจา้หนา้ที่ไป
เก็บบัตรลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจา้หนา้ที่หลงัการเสร็จสิน้
การประชมุ 

6.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุ ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 6 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562  หนา้ 16 

 

ในกรณีนี ้บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็น ด้วย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่  
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บริษัทจดัให ้และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุน้ที่เห็นดว้ยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่  
หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

6.3 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 8 

ในกรณีนี ้บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมที่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บริษัทจดัให ้และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุน้ที่เห็นดว้ยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่  
หลงัการเสรจ็สิน้การประชมุ 

7. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย 

7.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

7.2 บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

7.3 บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 

7.4 บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

8. ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด สามารถ 
ใชส้ิทธิของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

9. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมี 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านอาจเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน 

10. บรษิัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที่ประชมุ 

11. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดย
ไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินสมควร จึงมีแนวปฏิบัติในการซักถามหรือ
แสดงความเห็น ดงันี ้
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11.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซักถาม
ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ตอ้งการซักถาม
กรุณายกมือขึน้เพื่อแสดงตนและใหป้ระธานในที่ประชมุอนุญาต ในกรณีที่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะ
ซกัถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผูจ้ดัล  าดบัให้ โดยค านึงถึงผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่ยงัมิไดม้ีโอกาสซกัถามหรือแสดงความเห็นก่อน 

11.2 เม่ือผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตจากประธานในที่ประชุมแลว้ ให้แจง้ชื่อ – นามสกลุ ให้
ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้  และหากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุน้ที่ 
มอบฉนัทะดว้ย เพื่อบรษิัทจะไดบ้นัทกึลงในรายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้ง ทัง้นี ้การซกัถามหรือแสดงความเห็น
จะตอ้งเป็นการกล่าวกับประธานในที่ประชุมเท่านัน้ จะไม่มีการกล่าวโตแ้ยง้กับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะรายอื่น 
และตอ้งใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

11.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอใหน้ าไปซกัถาม
หรือแสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมไดต้ัง้แต่วนัที่ 18 มีนาคม ถึง
วนัที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้มายงับรษิัท 

เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท  บริษัทไดจ้ดัใหมี้
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นางสาวภาสิตา นานานุกูล จากบริษัท กุดั่น แอนด ์ 
พารท์เนอรส์ จ ากัด ท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และตวัแทนจากผูถื้อหุน้อีก 2 คน คือ นางสาว
อจัฉราพร จนัเมธากลุวฒัน ์และนางสาวจิตรวดี ตองอ่อน เพื่อรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญ นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่เป็นประธาน
ที่ประชมุ (“ประธาน”)  

ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ ในการนี ้ประธานได้
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562 เป็นการล่วงหนา้ 
ระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้มายงั
บรษิัท ดงันัน้ ประธานจึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดจ้ัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2561 และไดจ้ัดท ารายงานการประชุม รวมถึงจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุน้เสนอใหบ้ริษัทแก้ไขรายงาน 
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การประชมุแต่อย่างใด ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัสง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วไปยงัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2561 ดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดย
วาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,903,551,477 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 115,000 เสียง - - 
บตัรเสีย 0 เสียง - - 

 
ระเบียบวาระที ่2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

ประธานไดม้อบหมายให ้ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนัคกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
ผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2561 ต่อที่ประชมุ 

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักุล ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดส้รุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ในรูปแบบ QR Code ส าหรบัวนันีไ้ดส้รุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ประจ าปี 2561 เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุในรูปแบบวีดิทศัน ์โดยมีความยาวประมาณ 9 นาที ใหท้ี่ประชมุ
ไดร้บัทราบ โดยสรุปไดด้งันี ้

ในปี 2561 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารจ านวน 4,480 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 746 ลา้นบาท โดย
มีสดัสว่นรายไดต้ามโครงสรา้งรายได ้ดงันี ้

1. ธุรกิจเรือขนส่งน ้ามันฯ ในประเทศ มีรายได้ 1,898 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 42.4 ของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารทัง้หมด 

2. ธุรกิจเรือขนส่งน า้มันฯ ระหว่างประเทศ มีรายได ้356 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.9 ของรายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารทัง้หมด 

3. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ (FSU) มีรายได้ 1,396 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.2 ของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารทัง้หมด 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562  หนา้ 19 

 

4. ธุรกิจเรือ Offshore มีรายได ้472 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.5 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทัง้หมด 

5. ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ มีรายได ้358 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.0 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทัง้หมด 

จากสถานการณ์ราคาน า้มันในตลาดโลกที่คงตัวอยู่ในระดับสูงโดยไม่สอดคลอ้งกับปัจจัยดา้นอุปสงคแ์ละ
อปุทานของน า้มนัดิบเกือบตลอดปี 2561 ยงัคงไม่เอือ้อ านวยใหผู้ค้า้น า้มนัเก็บน า้มนัในเรือ FSU เพื่อขายในอนาคต 
เพราะคาดว่าราคาน า้มนัจะปรบัลดลงอีก นอกจากนี ้การปรบัเปลี่ยนนโยบายของประเทศจีนที่อนุญาตใหโ้รงกลั่น
ขนาดเล็กใชน้  า้มนัดิบในการกลั่นแทนน า้มนัเตาตัง้แต่กลางปี 2560 สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชแ้ละอตัราค่าบรกิารเรือ 
FSU ของกลุม่บรษิัทลดลงในปีที่ผ่านมา  

แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณความตอ้งการใชน้  า้มนัส  าเร็จรูปในประเทศที่มีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหก้ลุ่มบรษิัท 
หนัมามุ่งเนน้การลงทุนในตลาดเรือขนส่งน า้มนัส  าเร็จรูปในประเทศมากขึน้ โดยในปี 2561 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการ
ของบริษัท บิ๊กซี จ ากัด (“บิ๊กซี”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ท  าธุรกิจเรือขนส่งน า้มันส าเร็จรูปในประเทศรายใหญ่เป็นอันดับ 2 
รองจากกลุ่มบริษัท ในสัดส่วนรอ้ยละ 70 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของบิ๊กซี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมี 
เรือขนส่งฯ ในประเทศ พรอ้มบุคลากรประจ าเรือที่มีความช านาญการ เพิ่มขึน้ทนัที 13 ล า และมีส่วนแบ่งการตลาด
ของเรือขนส่งฯ ในประเทศเพิ่มขึน้ จากรอ้ยละ 32.9 เป็น รอ้ยละ 49.3 โดยฐานลูกคา้ที่เพิ่มขึน้ทั้งหมดเป็นบริษัท
น า้มนัขนาดใหญ่ทัง้ในและต่างประเทศ 

ภาพรวมผลการด าเนินในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีก าไรขั้นตน้ 1,111 ลา้นบาท มีก าไรก่อนหักภาษี ตน้ทุนทาง
การเงิน และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA 1,474 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิ 746 ลา้นบาท และมีก าไรต่อหุน้ 0.28 บาท 
ต่อหุน้ 

ส าหรบัปี 2562 สถานการณต์ลาดเริ่มพฒันาไปในแนวทางที่เป็นประโยชนต์่อธุรกิจของกลุม่บริษัทมากขึน้ โดย
ธุรกิจ FSU เริ่มไดร้ับประโยชนจ์ากมาตรการของ International Maritime Organization (“IMO”) ที่ก าหนดใหล้ด
สดัส่วนสารก ามะถันในน า้มันเตาที่ใชใ้นเรือเดินทะเลจากรอ้ยละ  3.5 เป็นรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนัก ซึ่งมีผลตัง้แต่ปี 
2563 เป็นตน้ไป ท าใหบ้ริษัทผูค้า้น า้มนัในต่างประเทศกลบัมาใชบ้ริการเรือ FSU ของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึน้ตัง้แต่ตน้ปี 
2562 เพื่อเก็บและผสมน า้มนัเตาใหไ้ดค้ณุสมบตัิตามที่ IMO ก าหนด  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังสามารถขยายฐานลูกคา้เรือ FSU ไปยังโรงกลั่นน า้มันและยางมะตอยในประเทศ
มาเลเซีย เพื่อใชเ้ป็นคลงัเก็บน า้มนัดิบส าหรบัการกลั่นในลกัษณะเดียวกนักบัโรงกลั่นในประเทศไทยเพิ่มขึน้  

ส าหรบัเรือขนสง่น า้มนัส  าเรจ็รูปในประเทศ กลุม่บรษิัทยงัมีขอ้ตกลงจะซือ้หุน้ของบิก๊ซีเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 10 ต่อปี 
เป็นเวลา 3 ปี ในราคาที่ขึน้อยู่กบัผลประกอบการของบิก๊ซี ซึ่งจะท าใหส้ดัสว่นรายไดแ้ละก าไรของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้
ตามสดัส่วนการถือหุน้อีกดว้ย นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัคงท าการต่อเรือใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่าซึ่งจะแลว้เสรจ็ในปี 
2562 อีก 6 ล า เพื่อรกัษามาตรฐานการใหบ้ริการและรองรบัปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ตามการขยายธุรกิจของลูกคา้  
ท าใหจ้  านวนเรือขนส่งน า้มนัส  าเร็จรูปในประเทศของกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึน้เป็น 29 ล  า ณ ปลายปี 2562 และมีอายุ
เฉลี่ยเพียง 12.4 ปี ลดลงจาก 15.3 ปี ในปี 2560 
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ส่วนธุรกิจ Offshore มีสัญญาการให้บริการเพิ่มขึน้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 และคาดว่าในปลายปี 2562  
ความตอ้งการใชเ้รือสนบัสนนุส าหรบัขดุเจาะในอ่าวไทยจะเริ่มชดัเจนมากขึน้ 

จากผลการด าเนินงานดงักลา่วท าใหส้ิน้ปี 2561 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 10,815 ลา้นบาท มีหนีส้ินรวม
ทัง้สิน้ 3,844 ลา้นบาท มีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 6,971 ลา้นบาท และมีสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 
2561 เพียง 0.55 เท่า 

นอกจากนี ้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทยังใหค้วามส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปรับปรุงระบบบริหาร  
ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบงานตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง พรอ้มกับการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ท าใหไ้ดร้บัการประเมินการก ากับดแูลกิจการที่ดีจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย หรือ IOD 
อยู่ในระดบัดีมากอีกดว้ย 

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักุล ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทา้ทา้ยของบรษิัท
ในการปรับตัวและปรับแผนการลงทุน เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมและการท าก าไรให้
ใกลเ้คียงกบัปีที่ผ่านมา 

โดยในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ เพราะถือเป็นธุรกิจหลักที่มีการท าสัญญา  
ระยะยาวกับบริษัทน า้มันชั้นน า และมุ่งเนน้ในการขยายกองเรือของกลุ่มบริษัทโดยการต่อเรือใหม่ และการซือ้เรือ  
ส่วนธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ ไดม้ีการปรบัแผนการลงทุน ส่งผลใหส้ามารถท าก าไรกลบัมาไดพ้อสมควร 
และในส่วนธุรกิจเรือ FSU มาตรการของ IMO ที่ก าหนดใหล้ดสดัส่วนสารก ามะถันในน า้มนัเตาที่ใชใ้นเรือเดินทะเล
ลง ส่งผลเร็วกว่าที่บริษัทคาดการณ ์ซึ่งเดิมคาดการณไ์วท้ี่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จะเริ่มมีการใชบ้ริการเรือเพื่อ
จดัเก็บและผสมน า้มนัเตาใหไ้ดค้ณุสมบตัิตามที่ IMO ก าหนดมากขึน้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 เริ่มมีการ
ใชบ้รกิารเพิ่มมากขึน้แลว้ สง่ผลใหบ้รษิัทตอ้งจดัหาเรือน า้มนัขนาดใหญ่เพิ่มขึน้อีก 2 ล  า เพื่อรองรบัตลาด โดยในช่วง
ปลายเดือนเมษายนจะมีการรบัมอบเรือ 1 ล า และอีก 1 ล า จะมีการรบัมอบในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 

อีกเรื่องที่บริษัทใหค้วามส าคัญคือ การต่อตา้นการทุจริต โดยบริษัทจะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือ
บคุคล ที่มีสว่นรว่มกบัการแสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พงึไดร้บัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการใชอ้ านาจโดยมิชอบ 
ตลอดจนการสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัททุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นใน
ทุกรูปแบบ นอกจากนี ้บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2560 และบริษัทมีเป้าหมายที่จะผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติใหไ้ดภ้ายในปี 2562 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

1. นายอน ุว่องสารกิจ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) มีขอ้ซกัถามดงันี  ้
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(1) จากที่ดูในงบการเงินของบริษัท ผลประกอบการของบริษัทดีขึน้ในช่วงครึ่งปีหลัง อยากใหอ้ธิบาย
เพิ่มเติมว่าในช่วงครึ่งปีหลงัที่ผลประกอบการของบริษัทดีขึน้นัน้ เป็นเพราะธุรกิจเรือ FSU โดยตรงหรือไม่ เนื่องจาก
บรษิัทชีแ้จงว่าธุรกิจเรือขนส่งฯ เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท โดยธุรกิจเรือขนส่งฯ มีรายได ้2,254 ลา้นบาท ขณะที่ธุรกิจ
เรือ FSU มีรายได ้1,396 ลา้นบาท แต่พอมาพิจารณาก าไรขัน้ตน้แลว้ปรากฏว่าธุรกิจเรือ FSU มีก าไรมากกว่า และที่
บริษัทไดช้ีแ้จงว่า จากเดิมที่บริษัทมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเรือขนสง่ฯ จึงเขา้ซือ้กิจการของบิ๊กซี แต่ดว้ยมาตรการของ IMO 
จะส่งผลดีกับธุรกิจเรือ FSU จึงอยากทราบว่าแนวโนม้ต่อไปบริษัทจะปรบัการลงทุนในสว่นนีอ้ย่างไร และจะเติบโต
ไปอย่างไร 

(2) อยากทราบเก่ียวกับ Capacity ของเรือว่ามีเพียงพอส าหรบัการใหบ้รกิารลกูคา้หรือไม่ เนื่องจากทราบ
ข่าวว่าตอนนีม้ีความตอ้งการใชบ้รกิารมากจนเรือไม่พอใหบ้รกิาร 

ประธานไดช้ีแ้จงว่า ในปี 2561 ธุรกิจเรือ FSU มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเปา้หมาย โดยเฉพาะในช่วง
ตน้ปี คณะกรรมการบรษิัทจึงตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิดและไดม้ีการปรบัแผนการด าเนินธุรกิจใหมุ้่ งเนน้ไปที่ธุรกิจเรือ
ขนสง่น า้มนั ซึ่งธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัระหว่างประเทศยงัไม่ดีขึน้ แต่ธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัในประเทศมีแนวโนม้ที่ดีกว่า 
จึงไดต้ัดสินใจลงทุนเพิ่มเรือและเข้าซือ้กิจการของบิ๊กซี เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มกองเรือของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้
บริษัทสามารถท าก าไรเพิ่มขึน้ สงัเกตไดจ้ากในปีที่ผ่านมาบรษิัทไดก้ าไรจากธุรกิจเรือขนส่งน า้มนัมากพอสมควร ใน
ส่วนของธุรกิจเรือ FSU เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึน้ในช่วงปลายปี 2561 ประมาณช่วงเดือนธันวาคม และเริ่มเห็น
แนวโนม้ที่ดีของธุรกิจเรือ FSU ซึ่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดแ้จง้ต่อที่ประชมุแลว้ว่าบรษิัทก าลงัจะรบัมอบเรือขนาด
ใหญ่ส าหรบัธุรกิจเรือ FSU อีก 2 ล า เขา้มาในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม สว่นธุรกิจเรือ Offshore ยงัคงตอ้ง
รอจังหวะอีกซักระยะ ซึ่งขณะนีแ้หล่งบงกชและเอราวัณที่ผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยไดม้ีการประกาศผูช้นะ  
การประมูลออกมาแลว้ ถา้ผูช้นะการประมูลมีการลงนามสญัญากับภาครฐัเรียบรอ้ยเมื่อใด ก็จะเป็นโอกาสของ
บรษิัทในการด าเนินธุรกิจเรือ Offshore และในสว่นธุรกิจเรือขนส่งและที่พกัอาศยั (Accommodation Work Barge) 
ในปีที่แลว้มีสญัญาใชบ้ริการแค่เพียง 6 เดือน แต่ในปี 2562 นี ้บริษัทมีสญัญาใชบ้ริการจากลกูคา้ขัน้ตน้ 8.5 เดือน 
สง่ผลใหบ้รษิัทมีรายไดเ้ขา้มาเพิ่มขึน้ในสว่นนี ้ 

ส าหรบัแนวโนม้ธุรกิจในปี 2562 ธุรกิจเรือ FSU มีแนวโนม้ที่ดี สว่นธุรกิจเรือขนสง่ฯ ระหว่างประเทศ คาดว่า
จะดีขึน้กว่าเดิม เนื่องจากอัตราค่าขนส่งเริ่มมีการปรับขึน้มาเล็กน้อย และในส่วนธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศ มี
แนวโนม้ที่ดีมาก และยังไดเ้รือของบิ๊กซีเขา้มาช่วยจึงท าใหส้ามารถท าก าไรไดเ้พิ่มขึน้ รวมถึงในปีนีบ้ริษัทจะมีการ  
รบัมอบเรือใหม่อีก 6 ล า เพื่อทดแทนเรือเก่าจ านวน 3 ล า และอีก 3 ล า เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ 
และยงัท าใหอ้ายกุองเรือโดยเฉลี่ยของบรษิัทลดลงจาก 15.3 ปี เหลือ 12.4 ปี 

2. นายนรา ศรีเพชร (ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง) ไดส้อบถามว่า ตามที่บริษัทไดช้ีแ้จงว่าในปี 2561 
บริษัทได้เข้าซื ้อกิจการของบิ๊กซี ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมด และหากบิ๊กซีม ี
ผลประกอบการที่ดี บรษิัทจะซือ้หุน้เพิ่มอีกรอ้ยละ 10 อยากทราบว่าหากบิก๊ซีมีผลประกอบการที่ดี ท าไมบรษิัทจึงไม่
ตดัสินใจเขา้ซือ้หุน้ของบิก๊ซีมากขึน้กว่านี ้



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562  หนา้ 22 

 

ประธานไดช้ีแ้จงว่า บรษิัทไดม้ีการตกลงซือ้หุน้ทัง้หมดของบิก๊ซีจากผูถื้อหุน้เดิม แต่ในเบือ้งตน้บรษิัทไดเ้ขา้
ซือ้หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 70 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดก่อน จากนัน้บริษัทจะพิจารณาผลประกอบการของบิ๊กซี ในช่วง
ระหว่างปี 2561 – 2563 ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวห้รือไม่ หากเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทก็จะทยอยซือ้หุน้ 
จนครบทัง้หมด ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าบิ๊กซีจะมีผลประกอบการที่ดี เนื่องจากมีลูกคา้ที่เป็นบริษัทน า้มันชั้นน า และเมื่อ
บริษัทเขา้ซือ้หุน้ของบิ๊กซีแลว้สามารถท าก าไรใหบ้ริษัทไดท้ันที รวมถึงไดพ้นักงานที่มีความเชี่ ยวชาญในธุรกิจเรือ
ขนสง่มาดว้ย ทัง้นี ้ในการเขา้ซือ้หุน้ของบิก๊ซีเพิ่มเติมดงักลา่ว บรษิัทมีเงินทนุเพียงพอ 

3. นายประสาน เกิดอยู่ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) ไดแ้สดงความเห็นว่า ขอ้มูลกราฟแท่งรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการของกลุ่มบริษัทยอ้นหลงั 3 ปี ในหนา้ที่ 5 ของรายงานประจ าปี น่าจะมีการใหส้ีสลบักัน จึงขอใหป้ระธาน
พิจารณา 

ประธานรบัทราบ 

4. นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพ็ญศรี ว่องคงคาทอง) ไดส้อบถามว่า 
บริษัทไดม้ีการคาดการณแ์นวโนม้ธุรกิจของบรษิัทลว่งหนา้ไปในอนาคตอย่างนอ้ยก่ีปีที่จะท าใหม้ีรายไดเ้ขา้มาอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงการท าสญัญากับลกูคา้มีระยะเวลายาวเท่าไหร ่และรายไดข้องบรษิัทมีการแยกเป็นรายไดค้งที่กบั
รายไดผ้นัแปรตามสถานการณห์รือไม่ คิดเป็นรอ้ยละเท่าไหร่ 

ประธานไดช้ีแ้จงว่า บรษิัทมีการคาดการณแ์ละวางแผนธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ที่บริษัทก าลงัด าเนินการอยู่ หรือธุรกิจใหม่ เช่น โครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะที่ 3 ซึ่งบริษัทไดม้ีการวางแผนธุรกิจ
ส าหรบัการเขา้ไปประมลูโครงการดงักลา่วนบั 10 ปี ในส่วนของรายไดน้ัน้ บริษัทมีรายไดท้ี่ค่อนขา้งคงที่ เช่น รายได้
จากเรือขนสง่ฯ ในประเทศ เนื่องจากมีอตัราค่าขนสง่ที่แน่นอน แต่ถา้ราคาน า้มนัเพิ่มสงูขึน้ อตัราค่าขนสง่ก็จะเพิ่มขึน้ 
และหากราคาน า้มนัลดลงอตัราค่าขนสง่ก็จะลดลงดว้ย ส  าหรบัระยะเวลาของสญัญากบัลกูคา้นัน้มีหลายรูปแบบ ทัง้
สญัญาระยะยาว และสญัญาเป็นรายปี นอกจากนี ้ในส่วนของธุรกิจเรือ FSU ก็มีสญัญาที่มีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งอาจ
เป็นสัญญาตามโครงการที่ตกลงกับลูกคา้ ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทมีส่วนส าคัญในการพิจารณาปรบัแผนการ
ด าเนินธุรกิจและแผนการลงทนุของบรษิัทใหท้นัต่อสถานการณ ์รวมถึงการวางแผนระยะยาวของธุรกิจดว้ย 

5. ผูถื้อหุน้รายย่อย (ไม่ไดแ้จง้ชื่อ-สกลุ ต่อที่ประชมุ) ไดส้อบถามว่า กิจการของบิก๊ซีที่บรษิัทเขา้ไปซือ้หุน้
นัน้ใหผ้ลตอบแทน IRR ที่เท่าไหร ่

ประธานไดช้ีแ้จงว่า ผลตอบแทน IRR ที่ไดจ้ากการซือ้กิจการของบิก๊ซีอยู่ที่ 12.8 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระ
เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2561 
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ระเบียบวาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งไดจ้ัดส่ง
ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และบริษัทไดส้รุปสาระส าคัญของ 
งบการเงินของบริษัทตามที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดร้บัชมวีดิทศันผ์ลการด าเนินของบรษิัท ประจ า 2561 แลว้ 
ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปไดด้งันี ้

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
 รวมสินทรพัย ์ 10,814.8 10,678.7 

 รวมหนีส้ิน 3,844.3 4,432.0 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 6,970.5 6,246.7 

 รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 10,814.8 10,678.7 
 

รายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 รายไดร้วม 4,572.2 4,540.7 

 ก าไรสทุธิ 746.4 759.1 

 ก าไรเบ็ดเสรจ็ 751.9 647.5 

 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.28 0.33 

งบการเงินนีผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด ซึ่งมีความเห็น 
โดยสรุปว่างบการเงินของบริษัท แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อ
งบการเงินของบรษิัทเช่นเดียวกนั จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

นายอน ุว่องสารกิจ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) มีขอ้ซกัถามดงันี ้

(1) เนื่องจากตวัเลขระหว่างงบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะกิจการมีความแตกต่างกันค่อนขา้งมาก อยาก
ทราบว่าระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีการรับรูร้ายได้แตกต่างกันอย่างไร และ  
งบการเงินรวมที่มีตวัเลขรายไดม้ากกว่ามาจากอะไร 
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ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูต้อบค าถาม 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายถึง งบการเงินของบริษัท  
เท่านั้น ส่วนงบการเงินรวม หมายถึง งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีการตัดรายการภายในกลุ่ม
กิจการออก ถา้จะพิจารณาผลประกอบการของบรษิัทใหด้จูากงบการเงินรวมจะดีกว่า โดยงบการเงินรวมที่มีตวัเลข
รายไดม้ากกว่างบการเงินเฉพาะกิจการมาจากรวมรายไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยทัง้หมด 

(2) ในปีที่แลว้ บริษัทมีการซือ้เรือเขา้มาหลายล าและมีการขายเรือเก่าออกไป ซึ่งในงบการเงินตอ้งมีการบนัทกึ
ค่าเสื่อม อยากทราบว่าบรษิัทมีการคิดค่าเสื่อมส าหรบัเรือล าใหม่อย่างไร และค่าความนิยมที่ปรากฏในงบการเงินนัน้ 
เป็นค่าความนิยมในสว่นของตวัเรือหรือไม่ 

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูต้อบค าถาม 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ไม่มีค่าความนิยมในส่วนของตัวเรืออยู่ในค่าความนิยมจาก
การซือ้ธุรกิจดงักล่าว ค่าความนิยมมาจากการที่บริษัทเขา้ซือ้กิจการของบิ๊กซี ซึ่งในเวลาที่บริษัทจะเขา้ไปซือ้กิจการ
จะมีการพิจารณาทัง้มลูค่ากิจการ กระแสเงินสด และจ านวนลกูคา้ โดยจะน ามาประเมินเป็นราคาที่ตกลงซือ้ขายกัน 
ส  าหรับในทางบัญชี ในการจัดท างบการเงินรวม จะตอ้งมีการบันทึกสินทรัพยท์ี่ระบุไดแ้ละหนีส้ินที่ระบุได้ของ 
บิ๊กซี  และบนัทึกส่วนต่างของราคาซือ้กับมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิที่ระบไุดข้า้งตน้เป็นค่าความนิยม ซึ่ง ในกรณีของบิ๊กซี
ค่าความนิยมสว่นใหญ่มาจากทกัษะและความสามารถทางเทคนิคในการท างานของบิก๊ซี ซึ่งเป็นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
ที่มีอายไุม่จ ากดัซึ่งไม่มีการตดัจ าหน่าย โดยบรษิัทจะตอ้งประเมินการดอ้ยค่าทกุปีอย่างสม ่าเสมอ 

ส าหรับมูลค่าของตัวเรือทั้งหมดของบิ๊กซีถือเป็นสินทรพัยท์ี่ระบุได้  จึงถูกบันทึกเป็นสินทรัพยถ์าวรในหมวด 
เรือเดินทะเลในงบการเงินรวม 

ในสว่นของการคิดค่าเสื่อมของเรือล าใหม่ ปัจจบุนัใชค้่าเฉลี่ยที่ประมาณ 20 – 25 ปี  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัชนิดของเรือ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบญัชีของกลุม่บรษิัทในการก าหนดค่าเสื่อมส าหรบัเรือในแต่ละประเภทไวอ้ยู่แลว้ 

(3) บริษัทมีวิธีการบริหารจัดการหนีอ้ย่างไร เนื่องจากบริษัทมีหนีร้ะยะยาวที่ตอ้งจ่ายคืนในปีนีป้ระมาณ 900 
ลา้นบาท ในขณะที่แต่ละปีบรษิัทมีก าไรสทุธินอ้ยกว่าหนีท้ี่ตอ้งจ่ายคืน 

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูต้อบค าถาม 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในสว่นนีต้อ้งพิจารณาจาก EBITDA โดยการน าค่าเสื่อมราคา
บวกกลบัไปที่ก าไรสทุธิ จึงไดเ้งินที่บรษิัทจะมีใชใ้นการหมนุเวียน ซึ่งมีเงินเพียงพอในการจ่ายคืนหนี ้
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(4) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นของบรษิัทประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูต้อบค าถาม 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นของบริษัทประกอบดว้ย มลูค่าสญัญา
ของบิก๊ซีที่มีกบัลกูคา้ (Customer Contract) และมลูค่าสิทธิ์การใชง้านซอฟตแ์วร ์

(5) กิจการรว่มคา้ของบรษิัทหมายถึงบรษิัทย่อยหรือไม่ เพราะมีการรบัรูข้าดทนุมา 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี เป็นผูต้อบค าถาม 

นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในปีที่ผ่านมา กิจการรว่มคา้ของบรษัิทมีก าไร และที่ผูถื้อหุน้เขา้ใจ
ว่าเป็นขาดทนุ เนื่องจากไปดทูี่งบกระแสเงินสดในสว่นของการปรบัรายการที่กระทบก าไรขาดทนุ ที่มีการหกัออกของ
รายการส่วนแบ่งก าไรของกิจการร่วมคา้ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใชเ้งินสด ดังนั้น  ตัวเลขที่เห็นจึงเป็นตวัเลขติดลบ และ
กิจการรว่มคา้ไม่ใช่บรษิัทย่อยแต่จะตอ้งมีการรบัรูส่ว่นแบ่งก าไรหรือขาดทนุเขา้มาในงบการเงินรวม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,903,579,373 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 115,000 เสียง - - 
บตัรเสีย   0 เสียง - - 

 
ระเบียบวาระที ่4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2561 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไร และหากบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้การจ่ายเงิน  
ปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น  
ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี  ้
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั
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ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจ าเป็น และ  
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 382.25 ลา้นบาท 
ประธานจึงเสนอใหจ้ดัสรรเงินก าไรสทุธิส  าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 จ านวน 19.20 ลา้นบาท 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจดัสรรดงักล่าวแลว้ จะท าใหบ้ริษัทจะมีทุนส ารองตามกฎหมายรวม
จ านวนทั้งสิน้ 124.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.98 ของทุนจดทะเบียน และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ 
(NON-BOI) ในอัตราหุน้ละ 0.102 บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 
หุน้ละ 0.038 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 350 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 91.56 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ประจ าปี 2561 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

ทั้งนี ้ใหก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันจันทรท์ี่ 29 
เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

1. นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุน้มาดว้ยตนเอง) ไดส้อบถามว่า ในปีนีบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลมากพอสมควร  
เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ในงบการเงินรวมบริษัทมีก าไรสะสมอยู่ประมาณ 1,000  
ลา้นบาท อยากทราบว่าในอนาคตสามารถน าเงินในสว่นนีไ้ปจ่ายปันผลไดห้รือไม่ 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในปี 2562 กลุม่บรษิัทมีแผนการลงทนุในโครงการเรือต่อใหม่และซือ้เรือเพิ่มเตมิ 
บริษัทจึงตอ้งส ารองเงินไวส้  าหรับการลงทุนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไดม้ีการวางแผนกระแสเงินสดของ
บริษัทย่อย และหากพบว่าบริษัทย่อยมีก าไรสะสมและเงินสดเพียงพอ บริษัทจะเรียกเงินปันผลจากบริษัทย่อย เพื่อ
วางแผนการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทต่อไป ทัง้นี ้ในปี 2561 บรษิัทจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
รอ้ยละ 91.56 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่ ง
มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท 

2. นายวรพจน ์(ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) ไดส้อบถามถึงโครงการท่าเรือแหลมฉบงั ระยะที่ 3 และความเป็นไปได้
ที่กลุม่ของบรษิัทจะชนะการประมลูโครงการนี ้

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จะมีการสรา้งท่าเรือขนาดใหญ่จ านวน 2 
ท่าเรือดว้ยกนั เงินลงทนุประมาณ 30,000 ลา้นบาท มีผูส้นใจยื่นซองประมลูโครงการอยู่ 2 ราย ซึ่งบรษิัทเป็น 1 ใน 2 
รายที่สนใจเขา้รว่มประมลู โดยไดเ้ขา้รว่มกบับริษัทอื่น เช่น China Railway Construction Corporation Limited ซึ่ง
เป็นบรษิัทที่มีประสบการณท์างดา้นการก่อสรา้งท่าเรือ บรษิัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี ้จ  ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในเครือของ
บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จ  ากัด (มหาชน) บริษัท นทลิน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท และบริษัทมีสดัส่วนใน  
การลงทนุรอ้ยละ 10 โดยในขณะนี ้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ยงัไม่ไดป้ระกาศผลการประมลู โดยในวนัที่ 
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23 เมษายน นี ้จะมีการเปิดซองประมลูที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องคณุสมบตัิของผูเ้ขา้ประมลู และก็จะเปิดซองประมลูที่ 3 – 5 
ต่อไป ซึ่งยังตอ้งใชเ้วลาอีกพอสมควร ในส่วนของเงินลงทุนของบริษัทในสัดส่วนรอ้ยละ 10 ของงบประมาณเงิน
ลงทุนโครงการประมาณ 30,000 ลา้นบาท เท่ากับประมาณ 3,000 บาท นัน้ ยงัไม่ไดใ้ชเ้งินลงทุนทนัที จะแบ่งการ
ลงทุนออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอ ส าหรบัความเป็นไปไดท้ี่กลุ่มของบริษัทจะชนะการประมูลนั้น 
ไม่สามารถตอบไดใ้นขณะนี ้ซึ่งคู่แข่งก็เป็นบรษิัทที่มีขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม กลุม่ของบรษิัทไดด้ าเนินการอย่าง
เต็มที่ในการประมลูโครงการครัง้นี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561จ านวน 19,200,000 บาท เป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้สามัญในอัตราหุน้ละ 0.14 บาท โดย
แบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิสว่นที่ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัรา 0.102 บาทต่อหุน้ และจ่าย
จากก าไรสุทธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.038 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
350,000,000 บาท ทัง้นี ้ใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนั
จนัทรท์ี่ 29 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,903,585,673 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 115,000 เสียง - - 
บตัรเสีย 0 เสียง - - 

 
ระเบียบวาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชมุ 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งทัง้ 3 ท่าน สมคัรใจที่จะออกจากหอ้งประชมุเอง
ในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี ้และจะกลบัเขา้หอ้งประชุมอีกครัง้
หลงัจากประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ 

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการตอ้งออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งงออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
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ออกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง 
ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสรุพล มีเสถียร   กรรมการ 

2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น   กรรมการ 

3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ  กรรมการ 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  
ที่ดี ไดพ้ิจารณาสรรหากรรมการโดยค านึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ความช านาญ
เฉพาะดา้นของกรรมการที่บริษัทตอ้งการและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  รวมถึงตอ้งเป็น 
ผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่  และตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นายสรุพล มีเสถียร   กรรมการ 

2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น   กรรมการ 

3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ  กรรมการ 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูและประวตัิของทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติเป็น
รายบุคคล โดยวาระนีต้้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ นายสรุพล มีเสถียร นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น และว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
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บริษัทอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคล
ดงันี ้

1. นายสรุพล มีเสถียร – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,903,538,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 136,000 เสียง - - 
บตัรเสีย 26,600 เสียง - - 

2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,903,538,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 136,000 เสียง - - 
บตัรเสีย 26,600 เสียง - - 

3. ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักลุ – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,903,559,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 115,000 เสียง - - 
บตัรเสีย 26,600 เสียง - - 

 
ระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
ต่อที่ประชมุ 

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บังคับของบริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนอื่น 
ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ  และ
จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  
นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 
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คณะกรรมการบรษิัท โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท 
ขนาดธุรกิจ หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับรษิัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน 
รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวก้บับริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิ
ก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ าปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 20 
ลา้นบาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา โดยประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
รายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุ 
ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการ 64,000 35,000 
กรรมการ 34,000 29,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 35,000 
กรรมการตรวจสอบ - 29,000 
คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกจิการทีด่ ี
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี 

- 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี - 29,000 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง - 35,000 
กรรมการบรหิารความเส่ียง - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อย ตามความเหมาะสม 

โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนทั้งสิน้ 
14,457,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 
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ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

นายอน ุว่องสารกิจ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) มีขอ้ซกัถามดงันี ้

(1) ในแต่ละปีมีการประชุมคณะกรรมการก่ีครัง้ และแต่ละครัง้ใชเ้วลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ นานมาก  
แค่ไหน 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทจะประชุมกันอย่างนอ้ยเดือนละครัง้ เวน้แต่มีเรื่องจ าเป็น
รีบด่วนตอ้งเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเวลาในการประชุมแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับเรื่องที่พิจารณา แต่โดยส่วนใหญ่
การประชมุแต่ละครัง้ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาค่อนขา้งนาน เนื่องจากมีวาระที่เขา้มาเพื่อพิจารณาเป็นจ านวนมาก 

(2) นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุมแลว้ กรรมการไดร้บัเงินโบนสัดว้ยหรือไม่ และการจ่ายเงิน
โบนสัใหแ้ก่กรรมการนัน้ บรษิัทก าหนดเกณฑต์ามการจ่ายเงินปันผลหรือตามผลก าไรจากการด าเนินงาน 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีสิทธิไดร้บัโบนัสคือ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัท  
สว่นการจ่ายเงินโบนสัใหแ้ก่กรรมการนัน้ บรษิัทไดข้ออนมุตัิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ไว ้และ
บรษิัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายเงินโบนสัอีกครัง้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) 
โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,903,297,873 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9783 
ไม่เห็นดว้ย 271,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0142 
งดออกเสียง 115,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0060 
บตัรเสีย 26,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0014 

 
ระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผูน้  าเสนอรายละเอียด  
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ต่อที่ประชมุ 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
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จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง 
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใด
ปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 
รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัท จากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง  รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใหเ้หมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชีที่ 2 ติดต่อกนั (2561 – 2562)  เนื่องจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรบั อีกทัง้มีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหก้าร
ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบรษิัทเป็นไปอย่างถกูตอ้ง รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่
เสนอแต่งตัง้ ดงันี ้

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผูล้งนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2561 (1 ปี) 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5752 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัท 

3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5565 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัท 

4. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 8509 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัท 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท  

ขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ซึ่ง
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

และขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 
3,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ านวน 3,100,000 บาทดังกล่าว  
ไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบญัชี และค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่
จ่ายจรงิ 
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ทัง้นี ้บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีสว่นไดเ้สีย
ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัส  านกังานสอบบญัชี
ของบรษิัทย่อย / บรษิัทรว่มของบรษิัทโดยสว่นใหญ่ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติเป็น
รายบุคคล โดยวาระนีต้้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5155 หรือนางสาว
มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5565 หรือนายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8509 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 3,100,000 
บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,903,519,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 165,000 เสียง - - 
บตัรเสีย 26,600 เสียง - - 

 
ระเบียบวาระที ่8 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 

ประธานไดม้อบหมายให  ้ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนัคกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด  
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทต่อที่ประชมุ 

ว่าที่เรือตรี ชาญวิทย ์อนคักุล ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดม้ีประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 
74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และตามที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยค าสั่งหัวหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง 
การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  นั้น บริษัทจึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และข้อ 25. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกับประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เป็น
ดงันี ้
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“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให ้
รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ ประชุมนั้นหรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ก็ได ้โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการ
ทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และมาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได  ้

 ทั้งนี ้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายอาจ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ในการนี ้ผูม้ีหนา้ที่
จดัการประชมุตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือนดัประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเก็บใน
รูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได”้ 

2. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 31. เรื่องการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เป็นดงันี ้

“ข้อ 31. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน  
นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
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ผู้ถือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุน้ทั้งหลายซึ่ง 
เขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนั
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33. ผู้ถือหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท” 

ทัง้นี ้ขอ้ความที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดทกุประการ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดย
วาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 24. และขอ้ 25. เรื่องการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชมุ
ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส ์และข้อ 31. เรื่องการประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง 
การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,903,519,073 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 165,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0087 
บตัรเสีย 26,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0014 
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ระเบียบวาระที ่9 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชุมพิจารณา โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้
นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุอีกได ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจาณาแลว้ ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้ด าเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 แลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

1. นายอน ุว่องสารกิจ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) มีขอ้ซกัถามดงันี  ้

(1) จากผลประกอบการของบริษัทและแนวโนม้ธุรกิจดีขึน้กว่าปีที่แลว้ ยงัมีสาเหตอุะไรอีกหรือไม่ที่จะท า
ใหผ้ลประกอบการของบรษิัทในปีนีม้ีความผนัผวน และทิศทางและเปา้หมายของบรษิัทจะเป็นอย่างไร เนื่องจากในปี
นีม้ีการประกาศตวัเลข GDP ของประเทศว่าจะต ่ากว่าปีที่แลว้ อาจสง่ผลกระทบต่อการบริโภคน า้มนัในประเทศและ
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงกระแสของการเลิกใชน้  า้มนัอาจจะกลบัมา ในขณะที่บริษัทไดม้ีการลงทุนต่อเรือและซือ้เรือ
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเพื่อใชใ้นการขนสง่หรือจดัเก็บน า้มนั อนัเนื่องมาจากมาตรการของ IMO ที่จะมีผลใชบ้งัคบัใน
ปี 2563 แต่ก็ยงัมีความเสี่ยงว่า IMO จะมีการเลื่อนการมีผลบงัคบัใชม้าตรการนีอ้อกไปหรือไม่ 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดช้ีแ้จงปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) นอกจากนี ้บริษัทยังมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชลอตัวเพราะ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และส่งผลกระทบต่อการบริโภคน า้มันและการขนส่งที่อาจลดลง  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะท าหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถในการแกไ้ขและปรบัแผนธุรกิจใหท้ันต่อ
สถานการณ ์รวมถึงการมองหาโอกาสที่จะสรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิัทเพิ่มขึน้ 

(2) ตามที่  กทท. ได้มีการเลื่อนประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเอกชนส าหรับโครงการท่าเรือ  
แหลมฉบงั ระยะที่ 3 นัน้ อยากสอบถามว่า สาเหตทุี่ กทท. ตอ้งเลื่อนการประกาศผลการพิจารณาเป็นเพราะเหตใุด 
บรษิัทมีปัญหาในการยื่นเอกสารต่อ กทท. หรือไม่ และหากประกาศผลแลว้บรษิัทมีแผนการด าเนินการอย่างไร 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาคดัเลือกเอกชนส าหรบัโครงการนีข้ึน้อยู่กับ กทท. และบริษัท
ตอ้งรอผลคดัเลือกก่อน แลว้จึงจะแจง้การด าเนินการต่อไป 
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวขอบคุณ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.50 น.  

 

 

     

                 (นายบวร วงศส์ินอดุม) 
             ประธานที่ประขมุ 

 

 

_____________________________ 

       (นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร) 
                                                                                เลขานกุารที่ประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 


