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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเม่ือวนัพธุที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศที่

เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้บงัคบับริษัท โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมศรีนคร ชัน้ 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-

ตราด 30 ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

บริษัท พริมา มารีน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยนายธนายุทธ คุม้ทรพัยส์ิริ และนางสาวศวิตา สุขวัฒน ์

(“ผู้ดําเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผู้เข้าร่วมประชุมและไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมวันนี ้ 

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Webex Meetings สาํหรับการเข้าร่วมประชุม และระบบ Inventech Connect สาํหรับการ

ลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งตามเง่ือนไขและวิธีการที่กาํหนดไวใ้นพระราช

กาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 (รวมทัง้ที่มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยหากระบบเกิดเหตขุดัขอ้งระหว่างการประชมุ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถแจง้เหตขุดัขอ้ง

มายงัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ไดท้ี่เบอรโ์ทรศพัท ์02-931-9134 เพื่อช่วยเหลือและแกไ้ขเหตขุดัขอ้ง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัและมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ

ไวรสั COVID-19 สาํหรบัคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ที่อยู่ ณ สถานที่ควบคมุระบบการประชมุ 

ดว้ยการตรวจ ATK ทุกท่านก่อนเขา้สถานที่ควบคมุการประชุม ทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้ในบริเวณพืน้ที่ควบคุม

การประชมุ เวน้ระยะห่าง และตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา เวน้แต่ในพืน้ที่กัน้ ที่บรษัิทฯ กาํหนด 

โดยเม่ือเริ่มการประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 11 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,352,203 หุน้ และ

โดยการมอบฉนัทะจาํนวน 113 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้1,538,306,157 หุน้ รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 

124 ราย นับรวมจาํนวนหุน้ทัง้หมดได ้1,539,658,360 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.5863 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่กาํหนดใหต้อ้งมี

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด 

ทัง้นี ้ณ วันกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) เม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและ 

ทนุชาํระแลว้จาํนวนทัง้สิน้ 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,500,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้นะนาํกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมาย 

รวมถึงชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบขัน้ตอนการประชมุ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ให้

ที่ประชมุทราบดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2. พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์         รองประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการสรรหา  กําหนด

ค่าตอบแทน กาํกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง                                                                         

3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ         กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

กาํหนดค่าตอบแทน กาํกบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

4. นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ       กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กําหนด

ค่าตอบแทน กาํกบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

5. นายสรุพล มีเสถียร กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

6. นายพรอ้มพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสขุ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น กรรมการ กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกับดแูลกิจการที่ดี 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรหิาร 

8. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ  

ดงันัน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นีมี้กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยมีกรรมการจาํนวน 7 ท่าน เขา้ร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม และ

กรรมการจาํนวน 1 ท่าน (นายสมชาย ควิูจิตรสวุรรณ) เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสธุาสินี หม่ืนละมา้ย รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานพาณิชยแ์ละการลงทนุ 

2. นางสาวนิภทัร เอ่ียมศิรวิฒัน ์ ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

3. นายอนนัตชยั อตุตะมะ ผูอ้าํนวยการสายงานธุรกิจบรหิารจดัการเรือ 

4. นายปกาศิต คาํแสง ผูอ้าํนวยการสายงานเทคนิค 

5. นายวิรทิธิ์พล จไุรสินธุ ์ ผูอ้าํนวยการสายงานการเงินและการบญัช ี
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ กรรมการบรหิารและผูส้อบบญัชี 

2. นางสาวพณัณิน บณุยมานพ ผูจ้ดัการและผูส้อบบญัช ี

ทีป่รึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอร่ี เซอรว์ิสเซส จาํกัด 

1. นายวรฐ วนการโกวิท ทนายความหุน้สว่น 

2. นางสาวณฎัฐ์กานดา ภมิูกาล  ทนายความ 

รายละเอียดเก่ียวกับระเบียบข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  

1. ประธานในที่ประชมุจะดาํเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม

ต่อเนื่องกนัไป โดยไม่มีการสลบัวาระการประชมุ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดย  

1 หุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิ 

ออกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ ทัง้นี ้ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถ

แบ่งแยกคะแนนได ้ เวน้แต่เป็นผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบฟอรม์การมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทาํ

หนา้ที่ดแูลหลกัทรพัยใ์หก้บันกัลงทนุต่างชาติ 

3. ในการประชุมวันนี ้บริษัทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Webex Meetings สาํหรบัการเขา้ร่วมประชุม และระบบ Inventech 

Connect สาํหรับการออกเสียงลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting โดยผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่กดลงทะเบียน 

เขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบดังกล่าวแลว้ สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไดท้ันที โดยเลือกออกเสียง

ลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนัน้กดยืนยนัการลงคะแนน

เสียง 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนของตน สามารถ 

ทาํการกดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” และเลือกออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครัง้ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดต้ลอดเวลาจนกว่าจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระ

นัน้ ๆ  

ทั้งนี ้หากผู้ถือหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะไม่ไดเ้ลือกออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไดท้าํการเลือก

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุแลว้ไม่ไดเ้ลือกออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครัง้ จะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ

เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

4. ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะที่รบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย ใหก้ดเลือกที่ “ผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 

เพื่อเขา้ใชง้านบญัชีของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ สาํหรบัการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ 

5. ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระมาในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบรอ้ย

แลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้เนื่องจากบริษัทฯ ไดบ้ันทึกการ 
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ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นระบบตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้ และจะนาํมานบัรวมเม่ือมีการรวบรวมคะแนนใน

แต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม ผูร้บัมอบฉันทะยงัสามารถเขา้ชมการประชมุและซกัถามหรือแสดงความเห็นในที่ประชมุ

ได ้

6. เม่ือมีการปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ข

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นไดอี้ก และในกรณีที่ผู้ถือหุน้กดออกจากหอ้งประชุม หรือ logout จากระบบ 

ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดังกล่าว และ

คะแนนเสียงจะไม่ถกูนาํมานบัเป็นคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

7. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มการประชมุทนัในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนไดต้ัง้แต่วาระนัน้

เป็นตน้ไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ไดมี้การปิดการลงคะแนนเสียงไปแลว้ 

8. การนบัผลการลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

8.1 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ 

ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยที่ระเบียบวาระที่ 5 

เป็นวาระพจิารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2565 บรษัิทฯ ได้

จดัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” 

และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านัน้ โดยไม่นบัคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนบัคะแนน

เสียง โดยจะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง

ที่เห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ดังนัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดดาํเนินการออกเสียงลงคะแนนในวาระ 

นัน้ ๆ ผ่านระบบ Inventech Connect และกดยืนยนัการออกเสียงลงคะแนน 

8.2 วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุ ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 6 

ในกรณีนี ้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย ” “ไม่เห็นด้วย ”  

“งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย  

งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถา้มี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ 

เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดดาํเนินการออกเสียงลงคะแนนในวาระนีผ้า่น

ระบบ Inventech Connect และกดยืนยนัการออกเสียงลงคะแนน 

9. การออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะที่มีลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

9.1 การลงคะแนนที่มีการทาํเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาขดักนั 

9.2 การลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกาํกบั 

9.3 การลงคะแนนที่ไม่ทาํเครื่องหมายใหช้ดัเจนว่าจะออกเสียงแบบใด 
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10. คะแนนเสียงรวมและจาํนวนผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจาํนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมี 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะบางท่านอาจ Login เขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกดออกจากหอ้งประชุมหรือ Logout 

จากระบบก่อนจบการประชุม ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดก้ดออกจากหอ้งประชุมหรือ Logout จาก

ระบบ จะถือว่าท่านเขา้รว่มการประชมุตลอดเวลาจนจบการประชมุ 

11. บริษัทฯ จะทาํการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระใหผู้ถื้อหุน้ทราบใน 

ที่ประชมุ ภายหลงัจากปิดการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ 

12. การซกัถามและแสดงความเห็นของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดมี้โอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยไม่

เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่านอ่ืนมากเกินสมควร ขออนุญาตชีแ้จงแนวปฏิบัติในการ

ซกัถามหรือแสดงความเห็น ดงันี ้

12.1 ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซกัถามและ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

12.2 การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชมุสามารถดาํเนินการได ้2 วิธี คือ 

(1) การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพข์อ้ความ โดยดาํเนินการดงันี ้

 กดเมนรููปเครื่องหมายคาํพดูที่เมนดูา้นบนของระบบ Inventech Connect  

 เลือกวาระที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  

 พิมพข์อ้ความที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น และกดสง่คาํถาม 

 เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะทาํการรวบรวมคาํถาม เพื่อสง่ใหป้ระธานในที่ประชมุดาํเนนิการตอบ

คาํถามในที่ประชมุต่อไป 

(2) การซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง โดยดาํเนินการดงันี ้

 กดเมนรููปเครื่องหมายคาํพดูที่เมนดูา้นบนของระบบ Inventech Connect  

 เลือกวาระที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 กด “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” และกรอก Username และ Password ที่ใช ้Login 

เขา้ระบบ Webex Meetings 

 กด “จองคิว” 

 เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะทาํการจดัลาํดบัคิวในการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น และเม่ือถึงคิว

ของท่าน ระบบจะแจ้งใหท้่านทราบ จากนั้นใหผู้้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะทาํการเปิดไมโครโฟนและกลอ้งเพื่อ

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผ่านภาพและเสียง โดยแจง้ชื่อและนามสกลุ รวมถึงสถานะเป็น “ผูถื้อหุน้” 
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หรือ “ผูร้บัมอบฉันทะ” ก่อนถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครัง้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถนาํมาบันทึกลงใน

รายงานการประชมุไดอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้น 

12.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะควรซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนั้น ๆ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณา ขอให้นาํไปซักถามหรือแสดง 

ความคิดเห็นในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ 

12.4 บริษัทฯ ไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม ตัง้แต่วนัที่ 25 มีนาคม ถึงวนัที่ 

20 เมษายน 2565  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสง่คาํถามลว่งหนา้มายงับรษัิทฯ 

เพื่อใหก้ารนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับบริษัท บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้

ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นางสาวณฎัฐ์กานดา ภมิูกาล ที่ปรกึษากฎหมายจาก

บรษัิท วรฐ แอดไวซอรี่ เซอรวิ์สเซส จาํกดั ทาํหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  

ผูด้าํเนินการประชมุเรียนเชิญ นายบวร วงศส์ินอดุม ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 (“ประธาน”)  

ประธานไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ และเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ ในการนี ้ประธานได้

ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เป็นการลว่งหนา้ 

ระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้มายงั

บรษัิทฯ ดงันัน้ ประธานจึงไดเ้ริ่มดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

ระเบียบวาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 

2564 และไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 

นบัแต่วนัประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดมี้การบันทึกอย่างถูกตอ้งครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุน้เสนอใหบ้ริษัทฯ แก้ไข

รายงานการประชุมแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัผูถื้อหุน้แลว้พรอ้มกบั

หนงัสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 ดงักลา่ว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 

เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 1,539,660,232 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 25 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

 

ระเบียบวาระที ่2 

รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสขุ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด 

ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 ต่อที่ประชมุ 

นายพรอ้มพงษ์ ชัยศรีสวัสด์ิสุข ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 

2564 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุแลว้ในรูปแบบ QR Code สาํหรบัวนันีบ้รษัิทฯ ไดส้รุปสาระสาํคญัของผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 

2564 เพื่อนาํเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวีดิทัศน ์โดยมีความยาวประมาณ 5 นาที ใหท้ี่ประชุมไดร้บัทราบ สรุปได้

ดงันี ้

ปี 2564 เป็นปีแห่งการ “ปรบัฐานธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ” ของบริษัทฯ โดยจากการวิเคราะหถ์ึง

แนวโนม้ราคานํา้มันในตลาดโลกและผลกระทบที่อาจเกิดต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางที่จะทาํใหบ้ริษัทฯ 

เติบโตอย่างมั่นคงภายใตภ้าวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั พบว่าการขยายงานใหท้กุกลุม่ธุรกิจของ

บริษัทฯ มีขนาดและศักยภาพในการสรา้งรายไดสู้งใกลเ้คียงกันและการเพิ่มการสานประโยชนร์่วมกันระหว่าง 

กลุม่ธุรกิจ หรือ “Synergy” ทัง้ดา้นการตลาด การจดัซือ้จดัจา้ง และการบรหิารจดัการ จะสามารถลดผลกระทบจาก

การผนัผวนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งพรอ้มสรา้งเสถียรภาพของรายไดแ้ละผลตอบแทนรวมของกลุ่มบริษัทฯ ไดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง 

ดงันัน้ บรษัิทฯ จึงไดเ้ขา้ซือ้กิจการบรษัิท บรษัิท ไทยออยลม์ารีน จาํกดั ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบรษัิท ทรูธ มารีไทม ์

จาํกัด ซึ่งทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจเรือขนส่งนํา้มันในประเทศ โดยมีเรือขนส่งปิโตรเคมีเพิ่มขึน้ 5 ลาํ และ

ขยายธุรกิจ Offshore โดยมีเรือขนสง่บุคลากรเพื่อการสาํรวจและผลิตนํา้มนักลางทะเล หรือ Crew Boat เพิ่มขึน้ 13 

ลาํ และที่สาํคญัทาํใหบ้ริษัทฯ ขยายธุรกิจเรือขนส่งนํา้มนัระหว่างประเทศ โดยเพิ่มการใหบ้ริการเรือขนส่งนํา้มนัดิบ

ขนาด VLCC จาํนวน 3 ลาํแก่บริษัท ไทยออยล ์จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มใหบ้ริการลาํแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 

ส่วนลาํที่ 2 และลาํที่ 3 จะเริ่มใหบ้ริการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ตามลาํดบั โดยการใหบ้ริการ 

เรือ VLCC ทัง้ 3 ลาํจะเป็นสญัญาระยะยาว 10 ปี 

ความสาํเร็จในการเข้าซือ้กิจการบริษัท ไทยออยล์ มารีน จาํกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 สอดคล้องกับ

สถานการณท์ี่อุตสาหกรรมการสาํรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ในช่วงขยายตวั ซึ่งส่งผลใหค้วามตอ้งการใชเ้รือ Crew 

Boat เพิ่มสงูขึน้มาก ประกอบกบัการมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากการใหบ้รกิารเรือ VLCC ลาํแรก แก่บรษัิท ไทยออยล ์จาํกดั 
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(มหาชน) ทาํใหใ้นปี 2564 บรษัิทฯ มีรายไดเ้พิ่มขึน้จากธุรกิจเรือขนสง่นํา้มนัในประเทศ ธุรกิจเรือขนสง่นํา้มนัระหว่าง

ประเทศ ธุรกิจเรือ Offshore และธุรกิจบรหิารจดัการเรือ จนสามารถที่จะทดแทนรายไดท้ี่ลดลงจากการชะลอตัวของ

ธุรกิจ FSU ได ้โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการรวมจาํนวน 5,880.0 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 

เพียงรอ้ยละ 0.8 และมีกาํไรสุทธิ 1,527 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 รอ้ยละ 10.3 และคิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากับ 

0.56 บาทต่อหุน้ 

ในดา้นฐานะทางการเงิน ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีทรพัยส์ินรวมจาํนวน 17,349 ลา้นบาท มีหนีส้ินรวม 8,239 

ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้ รวม 9,110 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้รษัิทฯ มีสดัส่วนหนีส้ินต่อทนุเพิม่ขึน้เป็น 0.94 เท่า 

ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทนุเพิ่มเติมเพื่อขยายธุรกิจดงักลา่ว 

ในดา้นการจดัการบุคลากร ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 บริษัทฯ ไดด้แูลการจดัหา

วัคซีนสาํหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและเน้นยํา้ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ

แพร่กระจายโรคอย่างเคร่งครดั รวมถึงกาํหนดนโยบายใหพ้นกังานประจาํสาํนกังาน Work from Home และใหก้าร

อบรมผ่านช่องทาง Online เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ ของพนกังานอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะที่การบริหารงานของบริษัทฯ ยงัคงยึดหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้พรอ้มกับกาํกับดูแลใหบ้ริษัทย่อยทุกบริษัทร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนดว้ยการดาํเนินธุรกิจตามหลัก 

ธรรมาภิบาลดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ซึ่งในปี 2564 บรษัิทฯ ยงัคงไดร้บัคะแนนการประเมินการ

กาํกบัดแูลกิจการในระดบั 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ หรือ CAC 

นอกจากนี ้นายพรอ้มพงษ์ ชยัศรีสวสัด์ิสขุ ยงัไดก้ล่าวเนน้ยํา้ต่อที่ประชมุเก่ียวกับการต่อตา้นการคอรร์ปัชันว่า 

บริษัทฯ ตระหนักและใหค้วามสาํคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดทาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชันเป็นลายลกัษณ์

อกัษรตัง้แต่ปี 2560 เพื่อกาํหนดหลกัเกณฑใ์หแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัของบรษัิทฯ รวมถึงบรษัิทย่อย

ใหถื้อปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชนท์ี่มิชอบไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม และบริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี ้ 

บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เม่ือวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562  

ดงันัน้ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็น  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 
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ระเบียบวาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงนิสาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า รายละเอียดงบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบรษัิทฯ 

ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 ตั้งแต่หน้า 193 - 292 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมแลว้ในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ไดส้รุปสาระสาํคัญของงบการเงินสาํหรบัปี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไวใ้นวีดิทศันผ์ลการดาํเนินของบริษัทฯ ประจาํ 2564 ซึ่งผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ

ไดร้บัชมแลว้ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปไดด้งันี ้

รายการ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 รวมสินทรพัย ์ 17,348.97 13,642.89 

 รวมหนีส้ิน 8,238.95 5,319.01 

 รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 9,110.02 8,323.88 

 รวมหนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ 17,348.97 13,642.89 
 

รายการ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สาํหรับปีสิน้สุด 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 รายไดร้วม 5,879.98 5,925.75 

 กาํไรสทุธิ 1,526.54 1,701.65 

 กาํไรเบ็ดเสรจ็ 1,779.67 1,644.69 

 กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.56 0.61 

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและ 

ผลการดาํเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให ้

ที่ประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มติทีป่ระชุม: ที่ประชมุมีมติอนมุติังบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 1,539,333,632 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 28 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 347,400 เสียง - - 

บตัรเสีย   0 เสียง - - 

 

ระเบียบวาระที ่4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2564 

ประธานไดม้อบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมเป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดการจดัสรรกาํไรสทุธิและจ่ายเงินปันผล 

ประจาํปี 2564 ต่อที่ประชมุ 

ผูด้าํเนินการประชมุไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทฯ ตอ้งเป็นการจ่ายจากเงินกาํไร และหากบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ 

การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

ทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของกาํไรสทุธิจาก 

งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และเงินสาํรองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับความจาํเป็น และ 

ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 

ในปี 2564 บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนนิงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,164,001,358 บาท 

จึงเสนอใหจ้ัดสรรเงินกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 จาํนวน 38,600,000 บาท เป็น 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยภายหลงัการจัดสรรดังกล่าวแลว้ จะทาํใหบ้ริษัทฯ มีทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน

ทัง้สิน้ 250,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบถว้นตามที่กฎหมายกาํหนดแลว้ 

และเสนอใหจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 650,000,000 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.84 ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 

0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 200,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรสทุธิสว่น

ที่ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) ทัง้จาํนวน คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครัง้นีจ้าํนวน 450,000,000 บาท 

ทั้งนี ้ใหก้ําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจาํปี 2564 (Record Date) ในวันจันทรท์ี่  9 

พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 25 พฤษภาคม 2565 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 

จาํนวน 38,600,000 บาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 

0.26 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ 650,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.84 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ โดยบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 200,000,000 บาท 

ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัรา 

หุน้ละ 0.18 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรสทุธิส่วนที่ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (NON-BOI) ทัง้จาํนวน คิดเป็น

เงินปันผลจ่ายในครัง้นีจ้าํนวน 450,000,000 บาท และใหก้าํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลประจาํปี 

2564 (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่ 9 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุที่ 25 พฤษภาคม 2565

ทัง้นี ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,539,701,057 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

 

ระเบียบวาระที ่5 

พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกบั

ดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2565 ต่อที่ประชมุ  

พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการที่

พน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน สมคัรใจที่จะออกจากหอ้งประชุมเองในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมี

สว่นรว่มในการพิจารณาระเบียบวาระนี ้และจะกลบัเขา้หอ้งประชมุอีกครัง้หลงัจากประชมุระเบียบวาระนีแ้ลว้เสรจ็ 

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กาํหนดใหใ้นการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออก

จากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อก

โดยจาํนวนที่ใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากตาํแหน่ง 

ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้
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ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2565 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสรุพล มีเสถียร  กรรมการ 

2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น  กรรมการ 

3. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพรห่ลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกับดูแลกิจการที่ดี 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน ไดพ้ิจารณาสรรหากรรมการโดยคาํนึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากทักษะ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นดา้น 

ต่าง ๆ ความชาํนาญเฉพาะดา้นของกรรมการที่บริษัทฯ ตอ้งการและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ รวมถึงตอ้งเป็นผูท้ี่พรอ้มอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการอย่างเต็มที่ และตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

อีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1. นายสรุพล มีเสถียร  กรรมการ 

2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น  กรรมการ 

3. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม กรรมการ 

ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูและประวติัของทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่าน

พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติเป็นรายบคุคล โดยวาระนีต้อ้ง

ผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2565 ทัง้ 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ (1) นายสรุพล มีเสถียร (2) นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น และ (3) นางสาวนีรชา ปานบุญหอ้ม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยก

เป็นรายบคุคลดงันี ้
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1. นายสรุพล มีเสถียร – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,539,701,032 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 28 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

2. นายสรุศกัด์ิ ใจเย็น – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,535,523,232 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7366 

ไม่เห็นดว้ย 4,053,828 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2633 

งดออกเสียง 124,000 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

3. นางสาวนีรชา ปานบญุหอ้ม – กรรมการ 

เห็นดว้ย 1,539,701,032 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 28 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

ก่อนดาํเนินการประชุมในวาระถัดไป ประธานไดเ้ชิญกรรมการทัง้สามท่านที่สมัครใจออกจากหอ้งประชุมใน

ระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 กลบัเขา้หอ้งประชมุ  

 

ระเบียบวาระที ่6 

พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายให ้พลเรือเอก นิพนธ ์จกัษุดลุย ์ประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกบั

ดูแลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ 

ชดุย่อย ประจาํปี 2565 ต่อที่ประชมุ 

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนดใหก้รรมการบริษัท 

มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน ์

ตอบแทนอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกับดูแลกิจการที่ดี 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงความสอดคล้องกับจาํนวน



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565  หนา้ที่ 14 จาก 17 

 

กรรมการ ผลประกอบการของบรษัิทฯ ขนาดธุรกิจ หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละ

ท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนาํในตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจาํปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ซึ่งเป็นจาํนวน

เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน  

ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสขุภาพ

สาํหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

ตาํแหน่ง 

ปี 2565 

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 กาํหนดค่าตอบแทน กาํกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประธานคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกบัดแูล

กิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

- 35,000 

กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน กาํกบัดแูลกจิการที่ดี และการ

พฒันาอย่างยั่งยืน 

- 29,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง - 35,000 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง - 29,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร - 35,000 

กรรมการบรหิาร - 29,000 

ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติักาํหนดเง่ือนไข รายละเอียด และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน

พิเศษ (โบนสั) และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน ตามความเหมาะสม 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจํานวนทั้งสิน้ 

17,123,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2564 โดยมี

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดงันี ้
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 

งบประมาณ (บาท) 30,000,000 25,000,000 

ใชจ้รงิ (บาท) 17,123,000 18,604,000 

อตัราสว่นเม่ือเทียบกบังบประมาณ (รอ้ยละ) 57.08 74.42 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2565 

ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) 

และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ เบีย้ประกันชีวิตและประกันสขุภาพสาํหรบักรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่

คณะกรรการบรษัิทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 1,539,171,632 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9656 

ไม่เห็นดว้ย 529,428 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0343 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

ระเบียบวาระที ่7 

พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียด

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 ต่อที่ประชมุ 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสมุ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กาํหนดใหท้ี่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 

44/2556 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทที่ออกหลกัทรพัย ์กาํหนดใหบ้รษัิทจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมนุเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชี

รายใดปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแลว้ 7 รอบปีบัญชี  

ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา

อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของ

บริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึง 
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พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใหเ้หมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจาํปี 2565 ซึ่งเป็นรอบปีบญัชีที่ 5 ติดต่อกัน (2561 – 2565)  เนื่องจากเป็นบริษัทชัน้นาํที่ใหบ้ริการสอบบญัชีใน

ระดบัสากล มีผลงานเป็นที่ประจกัษ ์รวมถึงรายชื่อผูส้อบบญัชีไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนมี

ความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใ์นการสอบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งไดป้ฏิบติัหนา้ที่ในปีที่ผ่านมา

อย่างมีประสิทธิผล ทัง้ยงัมีอตัราค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผล โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้ ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรอง 

งบการเงินของบรษัิทฯ ในปี 2561 – 2564 (4 ปี) หรือ 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรบัรอง 

งบการเงินของบรษัิทฯ หรือ 

3. นางสาวพรทพิย ์รมิดสุิต ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรบัรอง 

งบการเงินของบรษัิทฯ 

โดยกาํหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ 

ขอ้มลูเก่ียวกับประวติัและประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ซึ่ง

ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้

และขอเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติักาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 เป็นเงินจาํนวน 2,300,000 

บาท ซึ่งเป็นจาํนวนเท่ากับค่าสอบบญัชีในปีที่ผ่านมา โดยค่าสอบบญัชีดงักลา่ว ไม่รวมค่าสอบบญัชีของบรษัิทย่อย 

ค่าบรกิารที่ไม่ใช่งานสอบบญัชี (Non-Audit fee) และค่าใชจ้่ายอ่ืนที่เรียกเก็บเท่าที่จาํเป็นตามที่จ่ายจรงิ 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย

ใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ

สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสาํนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับ 
สาํนกังานสอบบญัชีของบรษัิทย่อยทัง้หมด 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ 

ผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ โดยวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาว

มาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต

เลขที่ 5565 จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2564 โดยใหค้นใด

คนหนึ่งเป็นผูท้าํการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิทฯ และอนมุติักาํหนดค่าสอบ

บัญชีประจําปี 2565 เป็นเงินจํานวน 2,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565  หนา้ที่ 17 จาก 17 

 

เห็นดว้ย 1,539,701,032 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย 3 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 25 เสียง - - 

บตัรเสีย 0 เสียง - - 

 

ระเบียบวาระที ่8 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที่

จาํหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมใหท้ี่ประชมุพิจารณา แต่ไม่มีผูถื้อหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ใหท้ี่ประชมุพิจาณาแลว้ 

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ไดด้าํเนินการครบทกุระเบียบ

วาระการประชมุที่กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูม้อบฉนัทะซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ประธานจึงกล่าวขอบคุณ 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่านที่สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.10 น.  

 

 

          -บวร วงศส์ินอดุม-   

                     (นายบวร วงศส์ินอดุม) 

                  ประธานที่ประขมุ 

 

 

                -อดุรรตัน ์สิทธิกร-                         

           (นางสาวอดุรรตัน ์สิทธิกร) 

          เลขานกุารที่ประชมุและผูบ้นัทกึการประชมุ 


