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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุศรีนคร ชัน้ 2 อาคารวารชิ เลขที่ 88 
ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) โดยนายธนายุทธ  คุ้มทรัพย์สิริ ผู้ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมและไดช้ีแ้จงแนวปฏิบัติส  าหรบัการเขา้ร่วมประชุม เพื่อ
ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

1. บริษัทฯ ไดจ้ัดเกา้อีน้ั่งใหม้ีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ และโปรดนั่งประจ าเกา้อีต้ามหมายเลขที่บรษิัทฯ ก าหนดให ้

2. ผู้เข้าร่วมประชุมตอ้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และท าความสะอาดมือดว้ย
แอลกอฮอลเ์จลที่บริษัทฯ จัดให ้รวมถึงหลีกเลี่ยงการสมัผัสบริเวณใบหนา้โดยไม่จ าเป็น การใชห้รือสมัผัสสิ่งของ
รว่มกบัผูอ้ื่น และการพดูคยุกนัเองระหว่างผูเ้ขา้รว่มประชมุ  

3. งดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สมัผสักบัอากาศโดยตรง 

4. หากมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีน า้มกู หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากหอ้งประชมุทนัที 

ผู้ด าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงข้อมูลเก่ียวกับทุนจดทะเบียนและหุน้ของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date)  เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวนทั้งสิ ้น 
2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โดยเม่ือเริ่มการประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 13 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,000,300 หุน้ และ
โดยการมอบฉนัทะจ านวน 330 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,885,077,500 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 
343 ราย นับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้1,886,077,800 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.4431 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหต้อ้งมี 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย
ของบริษัทฯ รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบขัน้ตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบั
คะแนนเสียง ใหท้ี่ประชมุทราบดงันี ้
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์         รองประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการสรรหา  ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการบรหิารความเสี่ยง                                                                         

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

5. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น กรรมการ กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี และกรรมการบรหิาร 

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ  

ดงันัน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายณฏัฐ์กรณ ์ส  าราญ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

2. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 

3. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย ผูอ้  านวยการสายงานการลงทนุโครงการและประกนัคณุภาพ 

4. นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี 

2. นางสาวกนกวรรณ กอ้นทอง ผูจ้ดัการ 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายเอกชยั โชติพิทยสนุนท ์ ทนายความหุน้สว่น 

ตัวแทนอาสาพิทักษส์ิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. นางสาวสนุี เหลา่รตันเวช 
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รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

1. ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุต่อเนื่องกนัไป โดยไม่มีการสลบัวาระการประชมุ 

2. การประชุมในวนันี ้บริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ส าหรบัการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนแลว้ จะไดร้บัแจกบตัรลงคะแนน เวน้แต่ 
ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะ  
มาเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดงักลา่วจะไม่ไดร้บับตัรลงคะแนน โดยเจา้หนา้ที่จะน าคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรือผูม้อบ
ฉนัทะก าหนดมาลว่งหนา้นีบ้นัทกึในระบบและน ามานบัรวมเมื่อมีการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่  โดยให ้1 
หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออก
เสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

โดยการลงคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได ้เวน้แต่เป็นผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์
การมอบฉนัทะเป็นแบบ 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 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

6.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยในระเบียบ
วาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
และ “ไม่เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยไม่นบัคะแนน “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย (ถา้มี)” เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 
โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บรษิัทฯ จดัให ้และยกมือให้
เจา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจา้หนา้ที่หลงั
การเสรจ็สิน้การประชมุ 
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6.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 6 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประประชุมที่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหล้งคะแนนในบตัรที่บรษิัทฯ จดัให ้และยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุน้ที่เห็นดว้ยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่  
หลงัเสรจ็สิน้การประชุม 

7. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย 

7.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาขดักนั 

7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ  หรือมีลายมือชื่อก ากับแต่ไม่มีการท า
เครื่องหมายใด ๆ 

7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ ดังนั้น หากท่านตอ้งการแก้ไขการออกเสียง 
โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

7.4 บตัรลงคะแนนที่ไม่ท าเครื่องหมายใหช้ดัเจนว่าจะออกเสียงแบบใด 

8. ส าหรับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด สามารถ 
ใชส้ิทธิของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

9. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมี 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านอาจเขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือกลบัก่อน 

10. บรษิัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที่ประชมุ 

11. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ และเพื่อปอ้งกัน
การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออนุญาตชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการซกัถามหรือแสดงความเห็น 
ดงันี ้

11.1 เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซกัถาม ให้
เขียนค าถาม และระบุวาระที่เก่ียวข้อง พรอ้มระบุชื่อ-สกุล ใส่ในกระดาษที่บริษัทฯ จัดให ้จากนั้นน าไปใส่กล่อง 
รบัค าถามหรือสง่ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ แทนการซกัถามผ่านไมโครโฟน โดยเจา้หนา้ที่จะรวบรวมค าถามและสง่ให้
ประธานในที่ประชมุด าเนินการตอบค าถามต่อไป 

11.2 บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมไดต้ัง้แต่วนัที่ 20 มีนาคม 
2563 ถึงวนัที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้มายงับรษิัทฯ 
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เพื่อใหก้ารนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับบริษัท  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ จากบริษัท กุดั่น แอนด ์ 
พารท์เนอรส์ จ ากัด ท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และตวัแทนจากผูถื้อหุน้อีก 1 คน คือ นางสาว 
นวรตัน ์วงษล์า ผูร้บัมอบฉนัทะ เพื่อรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญ นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (“ประธาน”)  

ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ ในการนี ้ประธานได้
ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหนา้ 
ระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมลว่งหนา้
มายงับรษิัทฯ ดงันัน้ ประธานจึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 
2562 และไดจ้ัดท ารายงานการประชุม รวมถึงจัดส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า
รายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้น โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอใหบ้ริษัทฯ แกไ้ขรายงาน 
การประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2562 ดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 100 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
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ระเบียบวาระที ่2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชมุ 

นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2562 ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้วใน
รูปแบบ QR Code ส าหรบัวันนีบ้ริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชมุในรูปแบบวีดิทศัน ์โดยมีความยาวประมาณ 7 นาที ใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจ านวน 5,347 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 19  
มีก าไรขัน้ตน้ 1,696 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 53 มีก าไรก่อนหกัภาษี ตน้ทุนทางการเงิน และค่าเสื่อม
ราคา (EBITDA) จ านวน 2,098 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 42 และมีก าไรสุทธิจ านวน 1,123 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 51 โดยมีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.41 บาท  

จากความตอ้งการใชเ้รือขนส่งน า้มนัส  าเร็จรูปในประเทศที่เพิ่มมากขึน้ในปี 2562 เนื่องจากปริมาณการบริโภค
น า้มนัภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบักลุม่บรษิัทฯ ไดข้ยายกองเรือและเขา้ซือ้หุน้ของบริษัท บิก๊ซี 
จ  ากัด เพิ่มเติมจากรอ้ยละ 70 เป็นรอ้ยละ 80 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ท าใหธุ้รกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอตัราค่าบริการค่อนขา้งแน่นอนภายใตส้ญัญาระยะยาวกับลกูคา้ มีรายไดจ้ านวน 2,268 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 19  

ส าหรับธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU กลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชนจ์ากการที่องคก์รการเดินเรือระหว่าง
ประเทศ (IMO) ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศตอ้งใชน้  า้มนัเตาที่มีสารก ามะถันลดลงจาก
รอ้ยละ 3.5 เหลือรอ้ยละ 0.5 โดยน า้หนัก เป็นเชือ้เพลิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ท าให ้
ผู้คา้น า้มันมีความตอ้งการเรือ FSU เพิ่มมากขึน้ เพื่อเก็บและผสมน า้มันเตาใหไ้ดม้าตรฐานตามที่ IMO ก าหนด 
ส าหรบัขายใหเ้รือเดินทะเลระหว่างประเทศ ดงันัน้ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จึงไดล้งทุนจดัหาเรือ FSU มาใหบ้ริการ
เพิ่มขึน้อีกจ านวน 3 ล า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นี ้เมื่อรวมกับเรือ FSU ที่ใหบ้รกิารอยู่เดิมจ านวน 
5 ล า ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ใหบ้ริการ ณ ปลายปี 2562 จ านวนทั้งสิน้ 8 ล า และมีรายได้จ านวน 1,941  
ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 รอ้ยละ 39 

ส าหรบัธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งประกอบดว้ย ธุรกิจเรือขนส่งที่ใหก้ารสนบัสนุนงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล 
(ธุรกิจเรือ Offshore) ธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ และธุรกิจบริหารจดัการเรือ กลุ่มบริษัทฯ ยงัคงรกัษาระดับ
การใหบ้ริการที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยพรอ้มที่จะปรับขยายธุรกิจเมื่อตลาดมีความตอ้งการ
เพิ่มขึน้  

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทฯ มีสดัสว่นรายไดต้ามโครงสรา้งรายได ้ดงันี ้
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1. ธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัฯ ในประเทศ มีรายได ้2,268 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 43 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร
ทัง้หมด 

2. ธุรกิจเรือขนส่งน ้ามันฯ ระหว่างประเทศ มีรายได้ 320 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของรายได้จากการ
ใหบ้รกิารทัง้หมด 

3. ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU มีรายได ้1,941 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ทัง้หมด 

4. ธุรกิจเรือ Offshore มีรายได ้491 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 9 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทัง้หมด 

5. ธุรกิจบรหิารจดัการเรือ มีรายได ้326 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทัง้หมด 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปลายปี 2562 ไดส้่งผลกระทบต่อ
ภาวะเศรษฐกิจโลกในวงกวา้ง และท าใหค้วามตอ้งการบรโิภคน า้มนัดิบรวมของโลกลดลงกว่า 20 ลา้นบารเ์รลต่อวนั
กลุ่มบริษัทฯ คาดการณว่์าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลใหป้ริมาณ
การใชน้ า้มนัส  าเรจ็รูปในประเทศลดลงระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณจ์ะคลี่คลาย 

อย่างไรก็ตาม จากการที่อปุทานของน า้มนัดิบยงัอยู่ในระดบัสงู ในขณะที่อปุสงคล์ดลงมากจากการชะลอตวัทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ท าให้ผู้ผลิตและผู้คา้
น า้มนัดิบตอ้งเช่าเรือ VLCC เพื่อเก็บน า้มนัดิบเป็นจ านวนมาก และท าใหอ้ตัราค่าขนสง่ส าหรบัเรือ VLCC เพิ่มสงูขึน้
มาก จึงสง่ผลใหค้่าบรกิารเรือ FSU ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC เช่นเดียวกนั ปรบัตวัสงูขึน้ดว้ย 

ในดา้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของธุรกิจ  ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัรางวัล
ดีเด่นทัง้ดา้นมาตรฐานเรือและคณุภาพการปฏิบตัิงานอย่างมากมายจากบรษิัทผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้มนัขนาดใหญ่
ของประเทศ นอกจากนัน้ กลุม่บรษิัทฯ ยงัคงยึดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีควบคู่ไปกบัการสรา้งความยั่งยืนใหก้ับ
การด าเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไดร้บัคะแนนการประเมินการก ากับดแูลกิจการจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และไดร้บัการรบัรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ หรือ CAC อีกดว้ย 

นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า การต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นเป็นเรื่องที่บรษัิทฯ 
ใหค้วามส าคัญและด าเนินมาตรการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนกิจการ  
กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชนอ์นัไม่พงึไดร้บัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการใช้
อ านาจโดยมิชอบ ตลอดจนการสนบัสนนุและส่งเสรมิใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ทกุระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (“CAC”) ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) แลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 
 

ระเบียบวาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของ 
งบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดร้บัชมวีดิทัศนผ์ลการด าเนินของบริษัทฯ ประจ า 2562 
แลว้ ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปไดด้งันี ้

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
 รวมสินทรพัย ์ 13,063.0 10,814.8 

 รวมหนีส้ิน 5,783.2 3,844.3 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 7,279.8 6,970.5 

 รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 13,063.0 10,814.8 
 

รายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2562 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2561 
 รายไดร้วม 5,404.7 4,572.2 

 ก าไรสทุธิ 1,122.5 746.4 

 ก าไรเบ็ดเสรจ็ 1,040.1 751.9 

 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.41 0.28 

งบการเงินนีผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ  ากัด ซึ่งมีความเห็น 
โดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานอย่างถูกตอ้งในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย   0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2562 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของ  
บริษัทฯ ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินก าไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้  
การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทนุส ารองนีจ้ะมีจ  านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจ าเป็น และ  
ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 610,278,951 บาท 
จึงเสนอใหจ้ัดสรรเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 30,600,000 บาท เป็น 
ทุนส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจัดสรรดังกล่าวแลว้ จะท าใหบ้ริษัทฯ จะมีทุนส ารองตามกฎหมายรวม
จ านวนทัง้สิน้ 155.20 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.21 ของทนุจดทะเบียน 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
500,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.93 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 150,000,000 บาท ดงันัน้ บรษิัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจาก
ก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.038 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไม่ไดร้บั
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การส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุน้ละ 0.102 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 350,000,000 
บาท 

ทั้งนี ้ใหก้ าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 
พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
จ านวน 30,600,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 
0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 500,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.93 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 150,000,000 บาท 
ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 
หุน้ละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.038 
บาท และจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุน้ละ 0.102 บาท คิดเป็น 
เงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 350,000,000 บาท และใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 
2562 (Record Date) ในวนัองัคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 21 พฤษภาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 

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

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการที่
ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งทัง้ 3 ท่าน สมคัรใจที่จะออกจากหอ้งประชุมเองในระหว่าง
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การพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี ้และจะกลับเข้าหอ้งประชุมอี กครัง้หลังจาก
ประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ 

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ   กรรมการอิสระ 

3. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ  กรรมการ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัสว่น ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซึ่ง
ไดพ้ิจารณาถึงทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ความช านาญเฉพาะดา้นของกรรมการที่
บริษัทฯ ตอ้งการและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ และตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีของบรษิัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ   กรรมการอิสระ 

3. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ  กรรมการ 

นายบวร วงศส์ินอุดม และนายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไว้ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 ท าใหส้ามารถปฏิบัติ
หนา้ที่และแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้ทัง้สองท่านยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก (นบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี)้ 
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ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูและประวตัิของทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็น พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดย
วาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 ทัง้ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ (1) นายบวร วงศส์ินอุดม (2) นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ และ (3) นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน แยกเป็นรายบคุคลดงันี ้

1. นายบวร วงศส์ินอดุม – กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,887,596,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9810 

ไม่เห็นดว้ย 358,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0190 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

2. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ – กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

3. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,887,954,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมีสิทธิ
ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทน
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อื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และ
จะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้  
นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หนา้ที่
ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดก้ับบริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 ภายใน
วงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน  
ค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิัทและกรรมการชดุย่อยดงันี ้

ต าแหน่ง 

ปี 2563 

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 ากับดูแลกิจการทีดี่ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ด ี

- 35,000 

กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดี - 29,000 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง - 35,000 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 29,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 
กรรมการบรหิาร - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ (โบนสั) ตามความเหมาะสม 
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ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนทั้งสิน้ 
17,076,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

รายการ ปี 2562 ปี 2561 

งบประมาณ (บาท) 20,000,000 20,000,000 
ใชจ้รงิ (บาท) 17,076,000 14,457,000 
อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (รอ้ยละ) 85.38 72.29 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนี ้
ตอ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 
ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) 
โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,710,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9839 

ไม่เห็นดว้ย 243,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0129 

งดออกเสียง 60,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0032 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดเ้ชิญกรรมการทัง้สามท่านที่สมคัรใจออกจากหอ้งประชมุในระหว่างการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 กลบัเขา้หอ้งประชมุ และขอเชิญคณุบวร วงศส์ินอดุม กลบัเขา้ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุต่อไป 

 
ระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ต่อที่ประชมุ 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัทฯ ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และอนุมตัิเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ผูถื้อหุน้
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ก าหนดให้
ตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรายใดปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยผูถื้อหุน้จะแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ไดอ้ีกเมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัไปแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้ัดเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  โดย
พิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง  รวมถึง
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจาก KPMG เป็นบริษัทชั้นน าที่ใหบ้ริการสอบบัญชีในระดับสากล มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณใ์นการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง ได้
ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดย KPMG เสนอให ้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนีค้นใดคนหนึ่งเป็นผู้ท  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบรษิัทฯ ส  าหรบัปี 2563 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผูล้งนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2561 - 2562 (2 ปี) 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5752 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 5565 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

4. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 8509 ซึ่งยงัไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

ขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ซึ่ง
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ส าหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 จ านวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย ค่าบริการ
ที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ที่เสนอส าหรบัปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 500,000 บาท เนื่องจากไดเ้พิ่มบุคลากรดา้นบัญชีและปรบัปรุง
ระบบงานใหส้ามารถจดัท ารายงานทางการเงินไดร้วดเรว็ขึน้ ซึ่งช่วยใหผู้ส้อบบญัชีประหยดัเวลาในการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีสว่นไดเ้สีย
ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับส านักงาน  
สอบบญัชีของบรษิัทย่อย/บรษิัทรว่มโดยสว่นใหญ่ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถาม
หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาว
มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 
5565 และนายบณัฑิต ตัง้ภากรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8509 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 
2,600,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,887,954,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 60,900 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่8 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา โดยผูถื้อหุน้ซึ่งมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุอีกได ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจาณาแลว้ ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุม
ทราบว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ไดด้ าเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชมุแลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

1. นายรตันชยั สมัมาสจุรติกลุ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) ไดส้อบถามว่า ในสถานการณท์ี่ราคาน า้มนัตกต ่า
อย่างมากในขณะนี ้บรษิัทฯ มนีโยบายที่จะเพิ่มจ านวนเรือ (Tanker) หรือไม่ และบรษิัทฯ คาดว่าราคาน า้มนัจะยงัคง
ตกต ่าอยู่แบบนีอ้ีกนานเท่าใด 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การลงทุนของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยพิจารณาถึง
ผลก าไรหรือขาดทุนในโครงการนัน้ว่าเป็นอย่างไรบา้ง ซึ่งดว้ยสถานการณต์ลาดน า้มนัในช่วงนีม้ีการคาดการณ์ว่า
ราคาน า้มันจะปรบัตัวสงูขึน้ ท าใหม้ีการซือ้น า้มันมากักเก็บไวใ้นเรือ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ 
ดงันัน้ จึงท าใหบ้ริษัทฯ มีลกูคา้ในธุรกิจขนส่งและจดัเก็บ FSU เพิ่มขึน้ รวมถึงอตัราค่าขนส่งก็ปรบัตวัสงูขึน้ ในส่วน
ของบริษัทฯ นัน้มีความตอ้งการลงทุนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ตอ้งพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ดว้ย เช่น ราคาเรือ อตัราค่า
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ขนส่ง อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีการพิจารณาลงทนุในดา้นอื่นดว้ย เพื่อบรหิารจดัการเงินทนุใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิทัฯ 
และผูถื้อหุน้ ในส่วนราคาน า้มันจะยังคงตกต ่าไปอีกนานเท่าใดนั้นไม่สามารถคาดเดาได ้เนื่องจากในขณะนีร้าคา  
มีความผนัผวน แต่คาดว่าในระยะยาวราคาอาจจะมีการปรบัตวั 

2. นางสาวสุนี เหล่ารตันเวช (ผูร้บัมอบฉันทะ) ไดส้อบถามว่า ในสถานการณท์ี่มีการปรบัลดก าลงัการ
ผลิตน า้มนัดิบและวิกฤติการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้
ของบรษิัทฯ ในปี 2563 มากนอ้ยเพียงใด 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ดว้ยสถานการณใ์นปัจจุบัน ส่งกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ในช่วงที่ผ่านมาปรมิาณนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทยนอ้ยลง ท าใหส้ายการบิน
ตอ้งปรบัลดหรือยกเลิกเที่ยวบินเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหป้ริมาณการบริโภคน า้มนัอากาศยานลดลง รวมถึงน า้มัน
ประเภทอื่นก็มีปรมิาณการบรโิภคลดลงเช่นกนั เนื่องจากการเดินทางของคนในประเทศลดลง ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการ
ธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นที่ยังคงสรา้งรายไดแ้ละท าก าไร
เพิ่มขึน้ เช่น ธุรกิจเรือขนส่งและจดัเก็บ FSU ที่มีความตอ้งการใชบ้ริการมากขึน้และอตัราค่าบริการก็ปรบัตัวสูงขึน้ 
ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือที่ให้บริการในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จ านวน 8 ล า ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวขอบคุณ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.08 น. 

 

     

                 (นายบวร วงศส์ินอดุม) 
             ประธานที่ประขมุ 

 

 

_____________________________ 

       (นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร) 
                                                                                เลขานกุารที่ประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 


