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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท พริมา มารีน จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่  23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
ประกาศที่เก่ียวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ หอ้งประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช 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”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้ชี ้แจงหลักเกณฑ์ส  าหรับการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้

1. บรษิัทฯ ไดใ้ชร้ะบบการจดัประชมุผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นตอ้งแสดง
ตนและยืนยนัตวัตนผ่านแอปพลิเคชนัดงักลา่วก่อนเขา้รว่มการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสื่อสารกนัไดส้องทางดว้ยภาพและเสยีง และสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ รวมถึงเขา้ถึงเอกสารการประชมุได ้ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

3. บริษัทฯ มีการจัดเก็บขอ้มูลหรือหลกัฐานที่เก่ียวข้องกับการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และ
จดัเก็บขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกสข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4. หากเกิดเหตุขัดข้องของแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะ
สามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอรโ์ทรศัพท์ 02-022-6200 เพื่อช่วยเหลือและแก้ไข
เหตขุดัขอ้ง 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิและมาตรการปอ้งกนั เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของ
ไวรสั COVID-19 ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่อยู่ ณ สถานที่ควบคมุระบบการประชุม
ดว้ยเช่นกนั 

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM จ านวน 21 ราย 
นบัจ านวนหุน้ได ้2,677,923 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 388 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้1,647,906,273 หุน้ รวม
จ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 409 ราย นับรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้1,650,584,196 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
66.02337 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 
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ทัง้นี ้ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและ 
ทนุช าระแลว้จ านวนทัง้สิน้ 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท 

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

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 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 กรรมการบรหิารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ  

ดงันัน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด โดยมีกรรมการจ านวน 6 ท่าน เขา้ร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม และ
กรรมการจ านวน 2 ท่าน เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสธุาสินี หมื่นละมา้ย รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทนุ 

2. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิรวิฒัน ์ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 1 

3. นายอนนัตชยั อตุตะมะ ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

4. นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ ผูอ้  านวยการสายงานการเงินและการบญัชี 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี 

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท กุด่ัน แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นายคม วชิรวราการ ทนายความหุน้สว่น 
2. นางสาวชญาดา พิชญากร  ทนายความ 

รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

1. ประธานในที่ประชุมจะด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญ
ประชมุต่อเนื่องกนัไป โดยไม่มีการสลบัวาระการประชมุ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดย  
1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

โดยในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได ้ ยกเวน้แต่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะที่ไดร้บั
แบบฟอรม์การมอบฉนัทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ท  าหนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ 

3. ในการประชุมในวันนี ้ บริษัทฯ ได้ใช้แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบการจัดประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
ประกาศที่เก่ียวขอ้ง โดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่กดลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชนัดังกล่าว
แลว้ สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไดท้ันทีผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยเลือกออกเสียงลงคะแนน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” 

4. ระบบจะตัง้ค่าเริ่มตน้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวท้ี่ช่อง “เห็นด้วย” หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นและกดยืนยันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของตน  
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดเ้ลือกออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงแกไ้ข
การออกเสียงลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเห็นดว้ยใน
วาระนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดต้ลอดเวลาจนกว่าจะ
ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

5. ในกรณีผูร้บัมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ
เรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะดงักลา่วจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้เนื่องจากบรษิัทฯ ไดบ้นัทกึ
การออกเสียงลงคะแนนไวใ้นระบบตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้และจะน ามานบัรวมเมื่อมีการรวบรวมคะแนน 
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ในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม ผูร้บัมอบฉนัทะยงัสามารถเขา้ชมการประชมุและเขา้ถึงเอกสารประกอบการประชมุได้
ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM 

6. เม่ือมีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใดแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นไดอ้ีก และเจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนเสียงและแจง้ใหท้ี่ประชุม
รบัทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

7. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มการประชมุทนัในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ัง้แต่วาระ
นัน้เป็นตน้ไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ไดม้ีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแลว้ 

8. การนับผลการลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

8.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยที่ระเบียบ
วาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  “เห็น
ด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนบั
คะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลื อจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดังนั้น ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข
การออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และกดยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขของตน 

8.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุ ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 6 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่  “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่  
เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนีผ้่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และกดยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขของตน 

8.3 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 8 และระเบียบวาระที่ 9 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”  
“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย  
งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่  
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เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหด้ าเนินการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขการออกเสีย ง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM และกดยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขของตน 

9. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นบตัรเสีย 

9.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาขดักนั 

9.2 บตัรลงคะแนนที่ไม่ท าเครื่องหมายใหช้ดัเจนว่าจะออกเสียงแบบใด 

10. คะแนนเสียงรวมและจ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมี  
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านอาจ Login เขา้มาประชมุเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อนจบการประชมุ 

11. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบในที่ประชุม ภายหลงัจากปิดการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

12. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดม้ีโอกาสซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดย
ไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านอื่นมากเกินสมควร ขออนุญาตชีแ้จงแนวปฏิบตัิในการ
ซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงันี ้

12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซักถาม
ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

12.2 การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชมุสามารถด าเนินการได ้2 วิธี คือ 
(1) การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบวิดีโอคอล โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดเมนู

รูปไมโครโฟนดา้นบนของแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จากนั้นพิมพห์ัวขอ้ค าถามและกดยืนยนั และรอคิวในการ
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เจา้หนา้ที่จะท าการตรวจสอบและติดต่อกลบัเพื่อสนทนากับผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะและตรวจสอบความเรียบรอ้ย จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเชื่อมต่อสัญญาณไปยังที่ประชุม เพื่อใหผู้้ถือหุน้หรือ 
ผูร้บัมอบฉันทะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชมุ และเมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดซ้กัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อที่ประชมุเรียบรอ้ยแลว้ เจา้หนา้ที่จะกดวางสายเพื่อจบการสนทนา 

(2) การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบขอ้ความ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะกดเมนู
รูปเครื่องหมายค าถามที่อยู่ดา้นมมุขวาล่างของแต่ละวาระในแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM จากนัน้พิมพข์อ้ความที่
ตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะท าการรวบรวมค าถาม เพื่อส่งใหป้ระธานใน 
ที่ประชมุด าเนินการตอบค าถามในที่ประชมุต่อไป 

12.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา ขอใหน้ าไปซกัถาม
หรือแสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

12.4 บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชุม ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม ถึง
วนัที่ 16 เมษายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้มายงับรษิัทฯ 
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เพื่อใหก้ารนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับบริษัท  บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นางสาวชญาดา พิชญากร ที่ปรึกษากฎหมายจาก
บรษิัท กดุั่น แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  

ผูด้  าเนินการประชมุเรียนเชิญ นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (“ประธาน”)  

ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ ในการนี ้ประธานได้
ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นการลว่งหนา้ 
ระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้มายงั
บรษิัทฯ ดงันัน้ ประธานจึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 
2563 และไดจ้ัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 
นบัแต่วนัประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดม้ีการบันทึกอย่างถูกตอ้งครบถ้วน  โดยไม่มีผู้ถือหุน้เสนอใหบ้ริษัทฯ แก้ไข
รายงานการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 ดงักลา่ว  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,650,952,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
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ระเบียบวาระที ่2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียด 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชมุ 

นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแล้วใน
รูปแบบ QR Code ส าหรบัวันนีบ้ริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เพื่อ
น าเสนอต่อที่ประชมุในรูปแบบวีดิทศัน ์โดยมีความยาวประมาณ 6 นาที ใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ สรุปไดด้งันี ้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจ านวน 5,926 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 579  
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 มีก าไรสทุธิจ านวน 1,702 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 579 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 52 และมีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.61 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2562 รอ้ยละ 36  

ในดา้นฐานะทางการเงิน ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีทรพัยส์ินรวมจ านวน 13,643 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 
จ านวน 580 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 มีหนีส้ินรวมจ านวน 5,319 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 464 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 8 และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 8,324 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 1,044  
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14 สง่ผลใหบ้รษิัทฯ มีสดัสว่นหนีส้ินต่อสว่นขอผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.68 เท่า 

ในปี 2563 นับเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่างสูง ทั้งทางด้านผลประกอบการที่ ท  าสถิติสูงเป็น
ประวัติการณ์นับตัง้แต่บริษัทฯ เริ่มด าเนินการมา และทางดา้นการลงทุนขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เกือบตลอดทัง้ปี 2563 ไดส้่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือ
ขนส่งน า้มันในประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการขนส่งน ้ามันอากาศยานที่ลดลงตามการลดลงของจ านวน
เที่ยวบินทัง้ภายใน และระหว่างประเทศของสายการบินต่าง ๆ ส่วนการขนส่งน า้มนัเบนซิน และดีเซล แมจ้ะลดลง
มากในช่วงครึ่งปีแรก แต่ค่อย ๆ เพิ่มขึน้สู่ระดบัปกติในช่วงปลายปี แต่เนื่องจากการต่อเรือใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
แทนเรือเก่าที่ทยอยหมดอายใุชง้าน และการซือ้กิจการบริษัท บิก๊ซี จ  ากดั ท าใหบ้รษิัทฯ มีเรือขนสง่น า้มนัในประเทศ
ที่มีขนาดและคณุสมบตัิที่หลากหลายมากถึง 30 ล า และสามารถเลือกใชเ้รือใหเ้หมาะสมกับเสน้ทาง และปริมาณ
การขนสง่น า้มนัแต่ละชนิดใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุได ้สง่ผลใหบ้รษิัทฯ ยงัคงรกัษาสดัสว่นการตลาดสงูสดุในธุรกิจ
เรือขนส่งน า้มนัในประเทศ และมีรายไดร้วมในปี 2563 จ านวน 2,036 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 เพียงรอ้ยละ 
10  

ในขณะที่กลุม่ธุรกิจเรือขนสง่และจดัเก็บน า้มนั หรือธุรกิจเรือ FSU กลบัมีรายไดส้งูถึง 3,249 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่า
ปี 2562 ถึงรอ้ยละ 67 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มจ านวนเรือ FSU เป็น 8 ล าในปี 2563 เพื่อรองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ซึ่งเป็นผูค้า้น า้ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึน้ส  าหรบัจดัเก็บและผสมน า้มนัเชือ้เพลิงใหไ้ดค้ณุสมบตัิตามที่องคก์าร
ทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization หรือ IMO ก าหนด ซึ่งอัตราค่าเช่าเรือ FSU 
โดยเฉลี่ยปรบัสงูกว่าปี 2562 ถึงรอ้ยละ 20  



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564  หนา้ 20 

 

และเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่จะพฒันาใหธุ้รกิจเรือขนสง่และสนบัสนนุงานส ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล 
หรือ ธุรกิจ Offshore และธุรกิจเรือขนสง่น า้มนัระหว่างประเทศใหเ้ติบโตเขม้แข็งไดเ้ช่นเดียวกบัธุรกิจ FSU และธุรกิจ
เรือขนส่งน า้มนัในประเทศ ในปลายปี 2563 บริษัทฯ จึงไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ บริษัท ไทยออยล ์มารีน จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของบริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งท าธุรกิจขนส่งน า้มันส าเร็จรูปในประเทศ โดยมีเรือขนส่ง
น า้มันในประเทศ จ านวน 5 ล า และธุรกิจใหบ้ริการเรือขนส่งพนักงานและพัสดุเพื่อสนบัสนุนงานผลิตปิโตรเลียม
กลางทะเล หรือเรือ Crew Boat จ านวน 13 ล า ทัง้นี ้โดยบรษิัท ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ตกลงที่จะเช่าเรือ VLCC 
จากบริษัทฯ จ านวน 3 ล า ภายใตส้ญัญา Time Charter ระยะยาว 10 ปี เพื่อขนส่งน า้มนัดิบที่ไทยออยลจ์ะซือ้จาก
ต่างประเทศส าหรบัใชใ้นการกลั่น โดยเรือทัง้ 3 ล า จะทยอยใหบ้ริการแก่บริษัท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ภายใน
ระยะเวลา 2 ปีหลงัจากการเขา้ซือ้กิจการแลว้เสรจ็ 

ในดา้นการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษในการดูแลใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย  
ทุกรายปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความระมัดระวังตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ ยงจากการแพร่ระบาดของไวรสั 
COVID-19 อย่างเครง่ครดั พรอ้มกบัการควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทกุดา้น รวมทัง้ตน้ทนุการเงิน นอกจากนี ้
บริษัทยังคงยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสรา้งความยั่งยืนใหก้ับการด าเนินธุรกิจ  ดว้ยความ
รบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ใหค้วามใสใ่จกบัสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ซึ่งในปี 2563 บรษิัทฯ ยงัคงไดร้บัคะแนน
การประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และในดา้นการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน บริษัทฯ ได้
จัดท านโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันเป็นลายลกัษณอ์ักษร  และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไดร้บัการ
รบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) แลว้ โดยการรบัรองดงักลา่วมีอายุ 
3 ปี 

แนวโน้มสถานการณ์ราคาน า้มันดิบที่ยังทรงตัวในระดับสูง โดยไดร้ับแรงสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลก 
สง่ผลใหผู้ผ้ลิดก๊าซและปิโตรเลียมทางทะเลด าเนินงานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าใหธุ้รกิจเรือ Offshore ปรบัตวั
ดีขึน้ และเมื่อการลงทุนซือ้บริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากัด ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในเดือน เมษายน 2564 พรอ้ม
กับการเขา้ท าสญัญาใหบ้ริการเรือ VLCC เพื่อขนส่งน า้มันดิบใหบ้ริษัทไทยออยลค์รบทัง้ 3 ล า จะท าใหธุ้รกิจเรือ
ขนส่งทัง้ 4 กลุ่ม และธุรกิจบริหารจดัการเรือ ซึ่งเป็นหัวใจหลกัในการใหบ้ริหารจัดการเรือทัง้หมด มีความเขม้แข็ง
มั่นคงใกลเ้คียงกนั ซึ่งจะเป็นกลไกส าคญัในการสง่เสรมิใหธุ้รกิจโดยรวมของบรษิัทเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนต่อไป 

นอกจากนี ้นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ยงัไดก้ลา่วเนน้ย า้ต่อที่ประชุมเก่ียวกับการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชันว่า บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท านโยบายต่อตา้นการ 
คอรร์ปัชนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรตัง้แต่ปี 2560 เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดับของ
บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยใหถื้อปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหา
ผลประโยชนท์ี่มิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และบริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการ CAC ตัง้แต่วนัที่ 1 
กนัยายน 2560 ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 

จึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 
 

ระเบียบวาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ไดส้รุปสาระส าคัญของ 
งบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะได้รบัชมวีดิทัศนผ์ลการด าเนินของบริษัทฯ ประจ า 2563 
แลว้ ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปไดด้งันี ้

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 รวมสินทรพัย ์ 13,642.9 13,063.0 

 รวมหนีส้ิน 5,319.0 5,783.2 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 8,323.9 7,279.8 

 รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 13,642.9 13,063.0 
 

รายการ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 รายไดร้วม 5,925.8 5,404.7 

 ก าไรสทุธิ 1,701.6 1,122.5 

 ก าไรเบ็ดเสรจ็ 1,644.7 1,040.1 

 ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.61 0.41 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและ  
ผลการด าเนินงานอย่างถูกต้องในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน  จึงขอเสนอให ้
ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย   0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 

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 2563 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,122,504,365 บาท 
จึงเสนอใหจ้ดัสรรเงินก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 56,200,000 บาท เป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจดัสรรดงักล่าวแลว้ จะท าใหบ้ริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทัง้สิน้ 
211,400,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.46 ของทนุจดทะเบียน 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 625,000,000 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.68 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 175,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิ
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ส่วนที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน  (BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุน้  และจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนที่ไม่ไดร้ับการ
สง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) ในอตัรา 0.164 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 450,000,000 บาท 

ทั้งนี ้ ให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจ าปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่  5 
พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็น  

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

นายธีรชั โตสงวน (ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM) ไดส้อบถามว่า เพราะ
เหตุใดการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 มีสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไรสุทธิน้อยลงกว่าสัดส่วนการ
จ่ายเงินปันผลเม่ือเทียบกบัก าไรสทุธิในปี 2562 

ประธานได้ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีอยู่ 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได ้อีกทัง้บรษิัทฯ ยงัมีการลงทนุเขา้ซือ้กิจการ
ของบริษัท ไทยออยลม์ารีน จ ากัด เมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา จึงท าใหม้ีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดไว้ 
เพื่อใหม้ีสภาพคล่องต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แมว่้าอตัราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับก าไร
สทุธิในปี 2563 จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 แต่บริษัทฯ ก็ไดเ้สนอใหม้ีการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัรา 
0.25 บาทต่อหุน้ ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุม
ลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
จ านวน 56,200,000 บาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 
0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 625,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.68 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 175,000,000 บาท 
ดงันัน้ บรษิัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 
0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุน้  
และจ่ายจากก าไรสทุธิส่วนที่ไม่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอตัรา 0.164 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปัน
ผลจ่ายในครัง้นีท้ัง้สิน้ 450,000,000 บาท และใหก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจ าปี 2563 
(Record Date) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
ทัง้นี ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 1,652,372,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 2,080,000 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 ท่าน สมัครใจที่จะออกจากหอ้งประชุมเองในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาระเบียบวาระนี ้และจะกลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้หลงัจากประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ 

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 
2564 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  กรรมการ 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ   กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  
ที่ดี ไดพ้ิจารณาสรรหากรรมการโดยค านึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการที่
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้นต่าง ๆ ความช านาญ
เฉพาะดา้นของกรรมการที่บรษิัทฯ ตอ้งการและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  รวมถึงตอ้งเป็น 
ผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ และตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์  กรรมการ 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ   กรรมการอิสระ 
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นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนัน้ 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 ท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ นอกจากนี ้นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ยังด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ติดต่อกนัไม่เกิน 9 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก โดยนบัรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตัง้ครัง้นี ้

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูและประวตัิของทัง้ 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมตเิป็นรายบคุคล โดยวาระนีต้อ้งผ่าน
มติการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 ทัง้ 2 ท่าน 
ไดแ้ก่ (1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์และ (2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบคุคล
ดงันี ้

1. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์– กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,637,091,896 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.95064 

ไม่เห็นดว้ย 17,361,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.04936 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

2. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ – กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 1,654,452,996 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

ก่อนด าเนินการประชุมในวาระถัดไป ประธานไดเ้ชิญกรรมการทัง้สองท่านที่ สมัครใจออกจากหอ้งประชุมใน
ระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 กลบัเขา้หอ้งประชมุ  
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ระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
ต่อที่ประชมุ 

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ก าหนดใหก้รรมการบริษัท 
มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน ์
ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ  
ที่ดี ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ  
ขนาดธุรกิจ หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ระดบัที่เหมาะสมเทียบเคียงไดก้บับรษิัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน 
จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน  
5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน ์
ตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสุขภาพส าหรบักรรมการ  โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยดงันี ้

ต าแหน่ง 
ปี 2564 

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 
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ต าแหน่ง 
ปี 2564 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง - 35,000 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 29,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 
กรรมการบรหิาร - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิก าหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ตามความเหมาะสม 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจ านวนทั้งสิน้ 
18,604,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 โดยมี
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

งบประมาณ (บาท) 25,000,000 20,000,000 
ใชจ้รงิ (บาท) 18,604,000 17,076,000 
อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (รอ้ยละ) 74.42 85.38 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมต ิโดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 
และผลประโยชนต์อบแทนอื่น ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสขุภาพส าหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่
คณะกรรการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,069,498 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.97682 

ไม่เห็นดว้ย 333,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.02016 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00302 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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ระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ต่อที่ประชมุ 

นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหท้ี่ประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบ
บัญชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย ์ก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบียนตอ้งจัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีราย
ใดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายนั้นเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่ าง
นอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง  รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใหเ้หมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชีที่ 4 ติดต่อกัน (2561 – 2564)  เนื่องจากเป็นบริษัทชัน้น าที่ใหบ้ริการสอบบญัชีใน
ระดบัสากล มีผลงานเป็นที่ประจกัษ ์รวมถึงรายชื่อผูส้อบบญัชีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนมี
ความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการสอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในปีที่ผ่านมา
อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2561 – 2563 (3 ปี) 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

3. นางสาวพรทิพย ์รมิดสุิต ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรบัรอง 
งบการเงินของบรษิัทฯ 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 

และเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดสอบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 2,300,000 บาท 
ซึ่งลดลงจากปี 2563 จ านวน 300,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าสอบบัญชีของ 
บรษิัทย่อย ค่าบรกิารที่ไม่ใช่งานสอบบญัชี และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่จ่ายจรงิ 
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ขอ้มลูเก่ียวกับประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ซึ่ง
ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

ทัง้นี ้บริษัทเคพีเอ็มจีและผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกันกับส านกังานสอบบญัชีของบรษิัทย่อย / บริษัทร่วม
ของบรษิัทฯ โดยสว่นใหญ่ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาว
มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 และนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 5565 จากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2564 โดยใหผู้ส้อบ
บัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 2,300,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 
 

ระเบียบวาระที ่8 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดม้ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการ  
ลดอัตราและยกเวน้รษัฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 เพื่อลดอัตราและยกเวน้ภาษีเงินได ้และยกเวน้ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ บางกรณี แก่บริษัทที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหาร ใหบ้ริการดา้น
เทคนิค ใหบ้ริการสนับสนุน หรือใหบ้ริการดา้นการบริหารการเงินแก่วิสาหกิจในเครือ หรือประกอบกิจการการคา้
ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า “ศนูยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC)”  

ในการนี ้บริษัทฯ มีความประสงคจ์ะจัดตัง้ศูนยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre 
หรือ IBC) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ จากเดิม 22 ข้อ เป็น 24 ข้อ ให้ครอบคลุมกิจการตามที่ 
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พระราชกฤษฎีกาดงักลา่วก าหนด เพื่อขออนมุตัิการจดัตัง้ศนูยก์ลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business 
Centre หรือ IBC) กบักรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  ดงันี ้

“ข้อ 23. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุนทั่วไป แล ะ
ใหบ้ริการดา้นการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานัน้จะตัง้อยู่ใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

ข้อ 24. ประกอบกิจการใหบ้ริการสนบัสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ เก่ียวกบัเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

(1) การบรหิารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ  
(2) การจดัหาวตัถดุิบและชิน้สว่น  
(3) การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 
(4) การสนบัสนนุดา้นเทคนิค  
(5) การสง่เสรมิดา้นการตลาดและการขาย  
(6) การบรหิารดา้นงานบคุคลและการฝึกอบรม  
(7) การใหค้ าปรกึษาดา้นการเงิน  
(8) การวิเคราะหแ์ละวิจยัดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ  
(9) การจดัการและควบคมุสินเชื่อ  
(10) การใหบ้รกิารสนบัสนนุอื่น ๆ” 

นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ขา้งตน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ ดงันี ้

เดิม 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 22 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

แก้ไขเป็น 

“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 24 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ทัง้นี ้ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจตามหนงัสือรบัรองบริษัทมีอ านาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไปด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม 
หนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
 

ระเบียบวาระที่ 9 

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ไดม้ีประกาศพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และมีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 19 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป โดยพระราชก าหนดดงักลา่วไดย้กเลิกประกาศ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เรื่อง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์
ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสบ์างประการใหเ้ท่าทนัต่อสภาวะการณแ์ละเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ 
บรษิัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 24. และขอ้ 32. เพื่อใหห้ลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และ
วิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทฯ สอดคลอ้งกับพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 เป็นดงันี ้

“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ อยู่ ให ้
รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการ และมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 
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การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งใหผู้้ถือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณา 
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) 
วนั 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอาจท าดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยปฏิบัติตามหลกัเกณฑ ์
ขัน้ตอน และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสองตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ  ์วิธีการ และมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่กฎหมายก าหนด 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได”้ 

ทัง้นี ้ใหก้รรมการผูม้ีอ านาจตามหนงัสือรบัรองบริษัทมีอ านาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไปด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษัท กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า
หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับรษิัท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรการ
บริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,654,452,998 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระที ่10 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจาณาแลว้ ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบ
ว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดด้ าเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุแลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะซกัถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ค าถามและความเห็นจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

นายศรีชยั สวุรรณรมัภา (ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM) ไดส้อบถามว่า 
บรษิัทฯ ไดม้ีการคาดการณผ์ลประกอบการในปีนีไ้วห้รือไม่ว่ารายไดแ้ละผลก าไรจะมีการเติบโตเท่าใด 

ประธานไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ดว้ยสถานการณใ์นปัจจุบันเป็นการยากจะคาดการณไ์ด ้โดยบริษัทฯ ยังคง
ไดร้บัผลกระทบจากปริมาณการขนส่งน า้มนัอากาศยานที่ลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ดี ในดา้นการ
ด าเนินงาน บริษัทฯ มีความพยายามที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการเขา้ซือ้กิจการ
ของบรษิัท ไทยออยลม์ารีน จ ากดั ซึ่งบรษิัทฯ คาดหวงัว่าการขยายธุรกิจดงักล่าวจะสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดแ้ละผล
ก าไรเติบโตขึน้ไดใ้นปี 2564 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวขอบคุณ  
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.36 น. 

 

 

     

                 (นายบวร วงศส์ินอดุม) 
             ประธานที่ประขมุ 

 

 

_____________________________ 

       (นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร) 
                                                                                เลขานกุารที่ประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 


