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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 

______________________________________________________ 
 
วัน เวลา และสถานที่   บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563                   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโซเทล  
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 
กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม  
 

1. คุณเกษม เวชศิลป์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และ 
  กรรมการตรวจสอบ 

2. คุณมานิต นิธิประทีป ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. คุณพิศาล รัชกิจประการ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและ 
   ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการ 
   ผู้มีอ านาจลงนาม 

4. คุณศักดิ์ชัย  รัชกิจประการ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ 

  การเงิน และเลขานุการบริษัท 

5. คุณชูศักดิ์ ภูชัชวนิชกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 
  ผู้มีอ านาจลงนาม 

6. คุณฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
      และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

7. คุณภัคจิรา รัชกิจประการ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้มีอ านาจ 
  ลงนาม 

8. คุณรังสรรค์  พวงปราง ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร  และกรรมการผู้มีอ านาจ 
  ลงนาม 

9. คุณชัยวัฒน์  เลิศวนารินทร์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

 

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจ านวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม  
 

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากัด 
2. นางสาวระพีภัทร ค าพิชัย  บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากัด 
3. นางสาวญานิกา คุ้มภัยเพื่อน บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากัด 

 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  

  
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
2. นางสาวระววิรรณ ช่ืนชม  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นายเกษม เวชศิลป์  ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้                    
นางสาวสมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการด าเนินการประชุม 

 
 นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

จ านวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 14,694,205 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจ านวน 875 ราย ถือหุ้นรวมกัน                  
เท่ากับ 236,447,945 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 909 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 
251,142,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.4908 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัท  
 

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคญัได้ดังต่อไปนี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถืออยู่  โดยหนึง่หุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง 
1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ 

งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น 
 หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีแจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพื่อน าไปตรวจนับคะแนนเสียง และส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือ
หุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ  

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
บริษัทที่ครบก าหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ               
เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้  ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้
ท าการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนส าหรับแต่ละ
วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสี ยงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น                  
มอบฉันทะมาทุกประการ  

 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุม
จนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนส าหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า 
และส่งมอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม 

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะท าการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ 
โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส าหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง มาหักออกจากจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ /หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ 

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุม
ทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจ านวนกี่เสียง โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยมาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน  

ทั้งนี้ ยกเว้น ในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละและใช้เป็นฐานในการนับคะแนน                   
โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุด
ลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

 
3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่ 
 

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามก ากับ 
3.3 บัตรลงคะแนนท่ีช ารุดและอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้ 
 
ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
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4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย 
 

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ กรุณาจดค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บค าถามส่งต่อให้ผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ บริษัท               
ขอความกรุณาให้ท่านเขียนช่ือ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะลงในกระดาษ                 
ที่เตรียมไว้  

4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม                   
หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                                

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ 
บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม 
 

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 
14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 

 
ในการประชุมครั้งนี้ นายนันทพงษ์ นิลพงษ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และนางสาวญานิกา คุ้มภัยเพื่อน ที่

ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน  

 
จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
 

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง  

 
ประธานได้ถามที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่  

    
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
  
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม         913   ราย     รวมเป็นจ านวน    251,143,575   หุ้น 

เห็นด้วย 251,143,575 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเขา้ประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 4 ราย ถอืหุ้นรวม 1,425 หุ้น 
 

 วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2562 
 
        ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ประจ าปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม                       
ในครั้งนี้แล้ว  
 นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานปี 2562 
  

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ  
บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้ลดลง 18.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 จากปีก่อนหน้า 

เป็นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ท าให้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก าไรขั้นต้นของบริษัท               
ในปี 2562 อยู่ที่ ร้อยละ 18.17 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 17.63 สาเหตุหลักจากราคาน้ ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการ
ขนส่งสินค้าปรับตัวลดลง และบริษัทมีการควบคุมอัตราความเร็วในการเดินเรือในอยู่เกณฑ์ที่ลดภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุด 
(Economic Speed) รวมถึงการจัดการกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีก่อนหน้า 

 
ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ  
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 144.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.70 จากปี

ก่อนหน้า ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและปริมาณความต้องการขนส่งน้ า มันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2562 
บริษัทย่อยมีปริมาณการขนส่งน้ ามันรวม 1,655.39 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 379.75 ล้านลิตร หรือร้อยละ 29.77 จากปีก่อนหน้า ท้ังยัง
สามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกขนส่งน้ ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มปริมาณกองรถบรรทุกขนส่งน้ ามัน และ
เส้นทางเที่ยวว่ิงขากลับ หรือ Back Haul ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ก าไรขั้นต้นของบริษัทย่อยอยู่ที่ ร้อยละ 28.46 สูงขึ้นจากปี 2561 
ที่ ร้อยละ 20.31 
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ฐานะทางการเงินชองบริษัท  
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จ านวน 3,397.04 ล้านบาท ลดลง 270.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.37 จากสิ้นปี

ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการใช้จ่ายในการด าเนินงาน มีหนี้สินจ านวน 1,328.97 
ล้านบาท ลดลง 283.80 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.60 จากสิ้นปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทช าระคืนหนี้ท่ีครบก าหนดตาม
สัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับการซื้อเรือบรรทุกน้ ามัน และบริษัทย่อยช าระคืนหนี้จากสัญญาเช่าซื้อ
รถบรรทุกน้ ามัน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,068.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.66 จากสิ้นปีก่อนหน้า 
เนื่องจาก ปี 2562 มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่มีการลดลงของผลต่างแปลงค่างบการเงิน  

 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทมีแนวโน้มในอัตราที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ปรากฏตามอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ จากเดิมในอัตราร้อยละ 4.87 เพิ่มเป็นร้อยละ 7.64 จากสิ้นปีก่อนหน้า ส าหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น 
เพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 4.35 เป็น 8.76 จากสิ้นปีก่อนหน้า  

 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ส าหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition 

Against Corruption or CAC) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับ           
การรับรองในการเป็นสมาชิก เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และได้ส่ง
บุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ   

 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการก ากับ        
ดูแลกิจการที่ดี 

 
จากนัน้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามผีู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

หรือไม่ ซึ่งมผีู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผูร้ับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมดังนี ้
 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ 
 
1. บริษัทมีแผนการขยายกองเรือการขึ้นอู่อย่างไร 

 
กรรมการผู้จัดการ  ในปี 2562 บริษัทมีเรือขึ้นอู่จ านวน 5 ล า ซึ่งเป็นเรือที่มีขนาด 13,000 ตัน โดยในปี 2563 บริษัทมีแผน

น าเรือขึ้นอู่จ านวน 3 ล า เป็นเรือที่มีขนาด 3,000 ตัน จ านวน 1 ล า และเรือขนาด 5,000 ตัน จ านวน              
2 ล า โดยจ านวนเรือที่น าขึ้นอู่มีจ านวนน้อยลงรวมถึงมีขนาดเล็กลง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทด าเนินการน าเรือ
ขึ้นอู่เรียบร้อยแล้วรวมจ านวน 2 ล า ปัจจุบัน AMA มีเรืออยู่ท่ีอู่ในประเทศไทยรวมอีก 1 ล า ซึ่งอยู่ระหว่าง
การซ่อมบ ารุงรักษาและคาดว่าจะสามารถน าออกให้บริการได้ภายในกลางเดือนสิงหาคม  
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 นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีเรือรวมทั้งสิ้น 11 ล า ซึ่งในไตรมาสที่ 1 รายละเอียดตามที่ปรากฏ
ในงบการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีการขายเรือ “จ้าวอโนมา” ซึ่งมีขนาด 5,000 ตัน จ านวน 1 ล า โดยมีสาเหตุ            
มาจากการประกาศเรื่อง Water Treatment รวมถึงอายุของเรือดังกล่าว ซึ่งมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกับอายุ
เรือที่บริษัทมีนโยบายก าหนดให้ขายออก คือ เมื่อครบก าหนด 30 ปี และเมื่อพิจารณาจากผลก าไรในปีที่
ผ่านมาเห็นว่า เรือที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถท าก าไรให้บริษัทได้มากกว่า ดังนั้น นโยบายของบริษัทในปีนี้ 
คือ หากเรือล าใดมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียง 30 ปี และมีผู้สนใจซื้อในราคาที่ไม่ต่ ากว่าราคา Book Value 
บริษัทจะมีการน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้มีการขายทุกครั้ง ๆ ไป ซึ่งเรือของ 
บริษัทที่มีขนาด 3,000 และ 5,000 ตัน โดยมากมีอายุเฉลี่ยเกิน 25 ปีท้ังหมด ซึ่งใกล้เคียงกับอายุเฉลี่ยที่ 
บริษัทก าหนดให้มีการขายออก รวมถึงปัจจัยจากการประกาศ Water Treatment เมื่อพิจารณาจากอายุ
ของเรือแล้ว เห็นว่าการเห็นว่าการขายเรือที่มีอายุเฉลี่ยสูงเหมาะสมกว่าการติดตั้ง Ballast Water 
Treatment ในเรือลักษณะดังกล่าวแล้ว จะมีมูลค่าการติดตั้งประมาณ 25 – 30 ล้านบาทต่อล า  

 
 เดิม บริษัทมีแผนการซื้อเรือขนาด 15,000 ตันซึ่งเป็นเรือท่ีใหญ่ที่สุดของบริษัท เพื่อทดแทนเรือขนาดเล็ก

ที่คาดว่าจะขายออกจ านวน 1 หรือ 2 ล าในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 จึงส่งผลให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทในครึ่งปีหลังอีกครั้ง 
และเมื่อพิจาณาแล้ว คาดว่าบริษัทจะชะลอการซื้อเรือล าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจ านวน
เรือที่ขายออกไปจ านวน 1 ล า ขนาด 5,000 ตันในไตรมาสที่  1 กับจ านวนเรือของบริษัทที่ขึ้นอู ่                     
ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าและมีขนาดเล็ก เห็นว่าความสามารถในการให้บริการของกองเรือบริษัท โดยรวมไม่
น้อยลงกว่าเดิม ทั้งนี้ หากไม่ค านวณรวมผลการด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อพิจารณาจากการด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ปรากฏ
ว่าการบรรทุกเรือของบริษัท มีผลการด าเนินการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีก่อนหน้า  

 
2. บริษัทมีแผนการขยายกองรถเพ่ือการขยายการขนส่งน้ ามันอย่างไร 

 
กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทมีรถรวมจ านวน 181 คัน โดยปัจจุบันมีรถรวมจ านวน 216 คัน ซึ่งเมื่อ

พิจารณาจากไตรมาสที่ 1 เห็นว่ารายได้และความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเติบโตขึ้นสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการเพิ่มจ านวนรถจากเดิมใน
ไตรมาสที่ 4 ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการติดตาม
สถานการณ์ระหว่างความต้องการจริงของลูกค้า และแผนการด าเนินการเดิมของบริษัทที่คาดการณ์ไว้           
นับแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมาว่ามีการสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร อาจจะมีการเพิ่มหรือลดจ านวนรถซึ่งต้อง
ติดตามต่อไป  

 
 เดิม บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ว่าอาจส่งผลกระทบต่อ

รอบการขนส่งของบริษัทย่อย แต่ปรากฏว่าในไตรมาสที่ 1 บริษัทย่อยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด               
รถทั้งหมด 181 คัน มีจ านวนรอบเฉลี่ยการให้บริการสงูขึ้นกว่าในปีท่ีผ่านมา โดยในไตรมาสที่ 2 อาจได้รับ
ผลกระทบเล็กน้อย แต่ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีอัตราการใช้รถสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา 
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3. การเติบโตของการใช้น้ ามันปาล์มเพ่ือใช้ใน Bio Diesel มีแนวโน้มอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ ส่งผลดีต่อบริษัทย่อย เนื่องจากเดิม รัฐบาลมีการใช้น้ ามัน B7 อย่างไรก็ตาม นับแต่ประมาณกลางเดือน
เมษายนของปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการสนับสนุนการใช้น้ ามัน E20 ส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งส่งผล
กระทบในแง่บวกกับบริษัทย่อย โดยในปีนี้ มีการยกเลิกการใช้น้ ามัน B7 และให้ใช้น้ ามัน B10 แสดงให้
เห็นว่าน้ ามัน B100 ที่ใช้ในประเทศมีปริมาณสูงขึ้นกว่าเดิมเท่าตัว ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทย่อย กล่าวคือ 
รถบรรทุกน้ ามันของบริษัทที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศไทยเพื่อส่งสินค้าไปยังคลังน้ ามันของ
ลูกค้า โดยเส้นทางขากลับจะมีน้ ามัน B100 ทั้งจากบริเวณจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร หรือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรถทีเ่ดินทางไปทางเหนือจะรับน้ ามันจากจังหวัดปทุมธานีกลบัมายังโรงกลั่น รถ
ที่เดินทางไปทางใต้จะรับน้ ามันมาจากบางสะพาน ในส่วนของรถท่ีเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามจะรับ
น้ ามันจากลูกค้ารายใหม่ คือ AIE จากจังหวัดสมุทรสาครกลับมายังโรงกลั่น  

 
 โดยการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ ามัน B100 ในการส่งน้ ามันส่งผลดีต่อบริษัท ท าให้ความสามารถในการใช้รถ 

ของบริษัทดีขึ้น ปี 2562 ค่าเฉลี่ยเที่ยววิ่งขากลับทั้งปีอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 11 - 12 ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 
ของปี 2563 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 15 ทั้งนี้ คาดว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15  

 
4. ผลกระทบของการปิดท่าเรือที่ประเทศจีนและประเทศมาเลเซีย บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ ประเทศจีน lockdown ประมาณกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และสถานการณ์ดีขึ้นนับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนมีนาคม ซึ่งในระหว่างที่ประเทศจีน lockdown บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวตามที่ปรากฏในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของงบการเงิน เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทมี
สินค้าท่ีส่งออกไปยังประเทศจีนประมาณร้อยละ 35 - 40 และเที่ยวเรือท่ีเดินทางไปประเทศจีนกม็ีจ านวน
น้อยลงเนื่องจากการ lockdown รวมถึงผลกระทบจากการกักตัว (Self-quarantine) ของเรือท่ีจะเข้าไป
ยังประเทศจีนในช่วงแรกที่เปิดพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ประสิทธิภาพในการด าเนินการของกองเรือกลับเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้น
ใกล้เคียงกับปี 2562 ในอัตราร้อยละ 96 ดังนั้น ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อ
เรือของ AMA ถูกจ ากัดต่อไตรมาสที่ 1 ซึ่งผ่านพ้นไปเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 

 
5. อุปสงค์และอุปทานในช่วง COVID-19 เป็นอย่างไรและมีแนวโน้มอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ ความต้องการของการใช้น้ ามันไม่ลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
ส่งผลกระทบเกี่ยวกับการเทียบท่าของเรือ ทั้งในประเทศจีนและเมืองท่าอื่นที่เป็นที่รับสินค้าซึ่งมีความ
เข้มงวดมากขึ้น จึงท าให้เที่ยวการเดินเรือลดลง โดยการน าเข้าในประเทศจีนในไตรมาสที่ 1 ลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด เนื่องจากการ lockdown อย่างไรก็ตาม นับแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน 
อัตราการน าเข้าของประเทศจีนสูงขึ้น โดยค่าเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรก ประเทศจีนมีอัตราเฉลี่ยการน าเข้า
น้ ามันสูงกว่าปีท่ีผ่านมา และคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี 
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6. บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้าง 
 

กรรมการผู้จัดการ ต้นทุนการขนส่งของทางเรือ บริษัทมีการควบคุมอัตราความเร็วการเดินเรือให้อยู่ในระดับที่ประหยัดน้ ามนั
มากที่สุด (Economic Speed) เนื่องจากผลกระทบของเที่ยวการเดินเรือในไตรมาสที่ 1 ที่ลดลง บริษัท 
จึงมุ่งเน้นไปที่การลดอัตราการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิงเป็นหลัก ในส่วนต้นทุนการขนส่งของรถ บริษัท          
มีการควบคุมอัตราการสิ้นเปลืองของการใช้รถแต่เดิมอยู่แล้ว โดยค านวณจากสภาพของเส้นทาง                     
การเดินรถที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส าหรับต้นทุนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทควบคุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการดูแลเครื่องยนต์ของเรือและรถให้อยู่ในสภาพที่ดี
เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
7. ผลกระทบของราคาน้ ามันที่ลดลงเป็นผลดีต่อต้นทุนบริษัทอย่างไร และราคาน้ ามันก ามะถันต่ ามี

ผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
 

กรรมการผู้จัดการ นับแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ราคาน้ ามันก ามะถันอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ซึ่งเดิม หากราคาน้ ามันดิบ
อยู่ที่ประมาณ 40 – 50 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ ามันก ามะถันต่ าไม่ควรเกินกว่า 350 ดอลลาร์สหรัฐ 
อย่างไรก็ตาม นับแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จนถึงประมาณเดือนมกราคมในปีนี้ ราคาน้ ามัน
ก ามะถันต่ าที่ประเทศสิงคโปร์ขึ้นสูงไปถึงประมาณ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงถึงสองเท่าของราคาในเกณฑ์
ที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการการซื้อน้ ามันล่วงหน้านับแต่ช่วงปลายปีที่ผ่ านมา 
ดังนั้น บริษัทจึงได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนเท่าน้ัน นับแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนถึง
ปัจจุบัน ราคาของน้ ามันดิบลดลงอยู่ที่ 40 – 42 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งราคาน้ ามันก ามะถันต่ าที่ประเทศ
สิงคโปร์ปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 330 ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เนื่องจากน้ ามันเป็นต้นทุนหลักในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท หากราคาน้ ามันลดลงย่อมส่งดีต่อบริษัท 

 
8. แนวโน้มค่าระวางเรือที่เพ่ิมขึ้นจะเป็นผลดีกับบริษัทในครึ่งปีหลังหรือไม่ อย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ นับแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ราคาน้ ามันปาล์มในตลาดปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งบริษัท
และบริษัทย่อย เนื่องจากผู้ว่าจ้างของบริษัทเป็นผู้ส่งออกน้ ามันปาล์ม เป็นผลให้การต่อรองเกี่ยวกับ                 
ค่าบรรทุกคล่องตัวขึ้น รวมถึงราคาค่าบรรทุกน้ ามันปาล์มในตลาดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราเฉลี่ยของ 
แต่ละเส้นทางปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10  และเนื่องจากการสนับสนุนการใช้น้ ามัน B7 B10 และ 
B20 จึงส่งผลดีต่อบริษัทย่อยเช่นกัน 

 
9. การต่อต้านการบริโภคน้ ามันปาล์มในยุโรปกระทบต่อการบริการของบริษัทอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ หากเปรียบเทียบจากยอดการน าเข้าน้ ามันของยุโรปจากประเทศอินโดนีเซีย ไม่ปรากฏว่ามีจ านวนลดลง 
อีกทั้ง ประเทศอินโดนีเซียได้มีการด าเนินการปรับแผนการใช้น้ ามัน B20 หรือ B25 เป็น B30 ในอนาคต
นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏอีกว่า ยอดการน้ าเข้ามันจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ประเทศอินเดีย 
ประเทศบังคลาเทศ ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน 
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แนวโน้มการใช้น้ ามันปาล์มมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งในประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยยอดการน าเข้า
น้ ามันในแต่ละประเทศในช่วงครึ่งปีหลังแสดงให้เห็นว่าไม่สอดคล้องกับข่าวท่ีประกาศออกมาแต่อย่างใด 

 
10. โอกาสการเติบโตของการขนส่งทางรถ คู่ไปกับการเพ่ิมสาขาของ PTG อย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ หากพิจารณาถึงปริมาณการขนส่งของบริษัทนับแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เห็นว่ามีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 25 ส าหรับปี 2563 จากเดิมที่มีรถ 181 ชุด จากการประมาณการณ์จนถึงปลายปี คาดว่า
อย่างน้อยที่สุดบริษัทจะมีรถจ านวน 235 คัน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ซึ่งหากพิจารณาจากปริมาณ      
การขนส่งของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เห็นได้ชัดว่ามีอัตราเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 29   

 
11. การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนจะท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงมากเกินไป 
 

กรรมการผู้จัดการ กรณีเกี่ยวกับเรื่องราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลี่ยน ผู้บริหารโดยมติคณะกรรมการบริษั ทจะเป็น           
ผู้พิจารณาและตัดสินใจ ทุกรอบเดือนบริษัทจะจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาติดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มราคาน้ ามัน ทั้งนี้ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ โดยในการด าเนินการที่ผ่านมา บริษัท ได้จัดซื้อน้ ามัน
ล่วงหน้า คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 50 – 65 ของแต่ละเดือน เนื่องจากการให้บริการของบริษัท
ส่วนมากมีลักษณะเป็นการท าสัญญาระยะสั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 3 – 6 เดือน ดังนั้น จึงสามารถค านวณ
อัตราค่าบรรทุกเพื่อซื้อน้ ามันล่วงหน้าได้ ซึ่งนับเป็นการก าหนดต้นทุนไว้ล่วงหน้า ในส่วนของรถ ไม่มีข้อ
กังวลเกี่ยวกับระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามนั เนื่องจากอัตราค่าขนส่งจะแปรผันตามราคาน้ ามัน ณ 
สถานีบริการ แนวโน้มอัตราการแลกเปลี่ยนของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วส่งผลในเชิงบวกต่อบริษัท เนื่องจากรายได้ของ
บริษัทค านวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์เพื่อพิจารณาการซื้อหรือ
ขายเงินล่วงหน้าเพื่อก าหนดต้นทุน นอกเหนือจากการซื้อขายเงินล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยมีสัดส่วนรายจ่ายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประมาณการใน
ปีนี้คิดเป็นร้อยละ 55 – 60  

    
  ในการนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ 
จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 ตามที่
รายงาน 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 
 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  ณ วันที่               
31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม  



 

 

   

11 
 

  นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 
  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบ
บัญชีน าเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ รวมถึง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

สินทรัพย์รวม 3,397,041,075.27 
หนี้สินรวม 1,328,974,297.16 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,068,066,778.11 
รายได้รวม 1,899,707,206.98 
ก าไรสุทธิ 180,520,437.07 

ก าไรต่อหุ้น 0.35 
   
  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม                
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว  
 

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกีย่วกับวาระนี้
หรือไม่ ซึ่งมผีู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผูร้ับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมดังนี ้

 

นายอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ 
 
1. ผลกระทบ TFRS มีผลกระทบอย่างไร 

 
กรรมการผู้จัดการ   เนื่องจากบริษัทเข้าท าสัญญาเช่าเพียงเล็กน้อย ซึ่งโดยมากเป็นการเข้าท าสัญญาเช่าอาคาร บริษัทจึงได้รับ

 ผลกระทบจาก TFRS เพียงเล็กน้อย  
 

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.51 มีผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างไร 
 
กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง  ตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ                      

การพักช าระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ บริษัทจึงได้มีการเจรจากับทางธนาคารเพื่อด าเนินการดังกล่าว 
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รวมถึงการสิ้นสุดงวดการผ่อนช าระรถและเรือบางส่วนของบริษัทที่จะหมดภาระลงในปีนี้จึงส่งผลให้        
สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้นอย่างชัดเจนในปีปัจจุบัน 

 
3. การส ารองผลประโยชน์พนักงานมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในปี 2563 

 
กรรมการผู้จัดการ  มีผลกระทบต่อบริษัทบางส่วน เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจ้างงานผู้สูงอายุน้อย  
 

4. ท าไมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนจึงลดลง 
 

กรรมการผู้จัดการ การด าเนินการเกี่ยวกับเรือ โดยหลักเรือจะมีค่าเสื่อมเกิดขึ้นทุกปี หากบริษัทไม่เพิ่มจ านวนเรือ สินทรัพย์
ถาวรจะลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรถในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มจ านวนรถ 30 หน่วยต่อปี 
ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเสื่อมของรถและเรือของบริษัทท่ีมีอยู่ ท าให้สูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น 

   
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          920   ราย    รวมเป็นจ านวน    251,312,475   หุ้น 

เห็นด้วย 251,312,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเขา้ประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 7 ราย ถอืหุ้นรวม 168,900 หุ้น 
 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการ 
 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน                  
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลต่อที่ประชุม 
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  นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่              
ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น 
(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน  
สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต  
สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบริหารงานของ  
 
  ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้า
แสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงาน ปี 2562 และก าไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2563 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 จึงได้มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 
เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
 
  โดยปีนี้ บริษัทงดการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า
ที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม  

   

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกีย่วกับวาระนี้
หรือไม่ ซึ่งมผีู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผูร้ับมอบฉันทะ มขี้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมดังนี ้

 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 
การเครดิตภาษีหรือผลประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้ และมีผลต่อเงินปันผลของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
สามารถขอคืนภาษีได้อย่างไร 

 
กรรมการผู้จัดการ   บริษัทได้รับยกเว้นการช าระภาษี เป็นเหตุให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้รับยกเว้นการหักภาษี                 

 ณ ท่ีจ่าย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลของบริษัทจึงไม่ต้องด าเนินการขอคืนภาษีแต่อย่างใด 
    
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และ
การจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และการจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์จาก
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          920   ราย    รวมเป็นจ านวน    251,312,475   หุ้น 

เห็นด้วย 251,312,475 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
 
  นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3               
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ดังนี้ 

1. นายเกษม   เวชศิลป ์  กรรมการอิสระ 
2. นายมานิต   นิธิประทีป กรรมการอิสระ 
3. นายรังสรรค์  พวงปราง  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
  ทั้งนี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งสี่ท่าน มีความประสงค์ที่จะรออยู่นอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสี่ท่านได้ออกจากห้องประชุม 
นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงานต่อที่ประชุมต่อไปว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลอืกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับ
เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม 
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  นอกจากนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายเกษม เวชศิลป์ และนายมานิต 
นิธิประทีป ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดย                         
ยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย  
 
  จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
หรือไม่ 
 
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 
 ในการนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  
และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 1.  นายเกษม เวชศิลป์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของ            
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมั ติ ให้ เลือกกลับเข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิสระของบริษัท                                 
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          921   ราย    รวมเป็นจ านวน    251,312,595   หุ้น 
เห็นด้วย 251,312,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

  
 2.  นายมานิต นิธิประทีป ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของ              
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท                       
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          921   ราย    รวมเป็นจ านวน     251,312,595   หุ้น 
เห็นด้วย 251,312,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
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 3.  นายรังสรรค์ พวงปราง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          921   ราย    รวมเป็นจ านวน    251,312,595   หุ้น 

เห็นด้วย 251,216,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 96,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 
4.  นายศักด์ิชัย รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของ               

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท              
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          921   ราย    รวมเป็นจ านวน     251,312,595   หุ้น 

เห็นด้วย 251,216,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 96,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 
 หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น 

  
จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้เชิญกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน              
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกต่อที่ประชุม 
 
 นายมานิต นิธิประทีป ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก               
การเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการลาออก และเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลินี  สัมบุณณานนท์ แทนที่ แต่เนื่องจาก
วาระของกรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถ
ท าได้ จึงต้องให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนท่ีดังนี้ 
   
  กรรมการเข้าใหม่ นางมาลินี สัมบุณณานนท์ กรรมการอิสระ 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย                
ไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ นางมาลินี สัมบุณณานนท์ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุณณานนท์ แทน
นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ท่ีได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากวาระของ
กรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนท่ีต้องให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 
 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี  สมบุณณานนท์ 
แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 
จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ 

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมดังนี้ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

 เพราะเหตุใดคุณทิพวรรณจึงลาออก 
 
กรรมการผู้จัดการ   เนื่องจากคุณทิพวรรณมีภารกิจส่วนตัวและเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะยุติหน้าที่กรรมการ และในการนี้

 บริษัทได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการใหม่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
    

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่ลาออก 
 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          921   ราย    รวมเป็นจ านวน    251,312,595   หุน้ 

เห็นด้วย 251,312,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน              
เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม 
 

         นายมานิต นิธิประทีป ได้ช้ีแจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท  
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563                 
ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
เชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาด
ใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน 
ค่าเบี้ยประชุม และค่าบ าเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี ้

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 5,000 

- กรรมการบริษัท 15,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 2,500 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 2,500 

คณะกรรมการบรหิาร   

- ประธานกรรมการบริหาร 30,000 2,500 

- กรรมการบริหาร 5,000 2,500 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2,500 2,500 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2,500 2,500 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ม ี ไม่ม ี

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ม ี ไม่ม ี
 หมายเหตุ :  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท 
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 ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและ                
เบี้ยประชุมจ านวน 3,635,400 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

 
      จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมดังนี้ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

 มีการพิจารณาเงินบ าเหน็จอย่างไร 
 
กรรมการผู้จัดการ   ปัจจุบันบริษัทไม่มีการพิจารณาบ าเหน็จให้กับแก่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแต่อย่างใด  
    
   เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ               
และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
 
  ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ                    

ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
  ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          922   ราย    รวมเป็นจ านวน     251,312,715   หุ้น 

เห็นด้วย 251,312,715 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นเขา้ประชมุเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย ถอืหุ้นรวม 120 หุ้น 

 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 
     ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม 
 
         นายมานิต นิธิประทีป ได้ช้ีแจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็น                                                                                                                                                                                 
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กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563               
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ   
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                     
ประจ าปี  2563 โดยเสนอให้แต่งตั้ งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ งตามที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้  จากบริษัท สอบบัญชี ดี  ไอ เอ                              
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย  
 

1)    นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์     ผู้สอบบัญ ชีอนุญ าต เลขที่  2982 (เป็นผู้ สอบบัญ ชีซึ่ งลงลายมือ ช่ือ                       
ในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562) 
หรือ 

2)    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

3)    นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือช่ือ
ในงบการเงินของบริษัท)  

                     
โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์  และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย  
กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 จ านวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยมีจ านวน 570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 100,000 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 21  
 
โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 และ 2563 มีดังนี้ 

 

บริษัท 
ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอื่น (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

  บริษัท อาม่า มารีน จ ากัด (มหาชน) 1,140,000 1,140,000 110,000 110,000 
  บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จ ากัด 470,000 570,000 - - 

รวม 1,610,000 1,710,000 110,000 110,000 
หมายเหต ุ     ค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบดว้ย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก  
 (ในกรณทีี่ต้องเดนิทางไปพักค้างคนืหรอืไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง 
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 จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้ 
 
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 

 เพราะเหตุใดถึงเพ่ิมราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และราคาค่าตอบแทนที่ขึ้นดังกล่าว บริษัทได้ต่อรอง
 แล้วหรือไม่ 

 
กรรมการผู้จัดการ   บริษัทได้ท าการเจรจาต่อรองแล้ว โดยบริษัทได้รับแจ้งจากบริษัทผู้สอบบัญชีว่ามีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น 

 รวมถึงบริษัทผู้สอบบัญชีคงค่าตอบแทนในราคาเดิมไว้หลายปีแล้ว เมื่ อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท
 ผู้สอบบัญชีมีภาระงานเพิ่มข้ึนจริง จึงได้มีการอนุมัติขึ้นค่าตอบแทนดังกล่าว  

 
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ                   
การก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 
 ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง             
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม          922   ราย    รวมเป็นจ านวน     251,312,715   หุ้น 
เห็นด้วย 251,312,715 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจ านวนเสียงที่เข้าประชุม 

 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม 
 

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามผีู้ถอืหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอ่ืนใดหรือไม่  ซึ่งมผีู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
และผูร้ับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมดังนี ้
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นางสาวสุวรรณี เชยีรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้  
 
1. อายุเฉลี่ยของเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุกี่ปี และปี 2563 มีแผนจะขายหรือซ้ือเพ่ิมหรือไม่ 

 
กรรมการผู้จัดการ   เดิมก่อนบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กองเรือของบริษัทมีขนาดเล็กและอายุ

 ค่อนข้างมาก เมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทซื้อเรือเพิ่มอีกจ านวน 5 ล า โดยเรือ 5 ล า
 ล่าสุดมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือที่มีอยู่เดิมจ านวน 4 ล า มีอายุการใช้
 งานมาก จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอายุของกองเรือบริษัทอยู่ที่ 17 ปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใช้เรือที่มี              
 อายไุม่เกิน 30 ป ี

 
2. ในปี 2562 การขนส่งทางบกมีรายได้เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

 ไวรัส COVID-19 ในปี  2563 อัตราการบรรทุกลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกับปี 2562  
 
กรรมการผู้จัดการ การขนส่งทางรถในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นและไม่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด ในส่วนของผลกระทบจากสถานการณ์ 
COVID-19 กับการขนส่งทางเรือ ได้เรียนตอบค าถามแล้วในวาระที่ 2  

 
3. ในปี 2563 บริษัทจะลงทุนเพ่ิมหรือไม่ 

 
กรรมการผู้จัดการ  นับแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มจ านวนรถแล้วทั้งหมด 5 ชุด และคาดว่าจะเพิ่มรถอีก

 จ านวน 20 ชุดในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ในส่วนของเรือ ได้เรียนตอบค าถามแล้วในวาระที่ 2  
 

4. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผล ยังคงอัตราเดิมหรือไม่ 
 

กรรมการผู้จัดการ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของก าไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ โดยค านึงถึงสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัท ภายหลังจากการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลโดยเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 25 ของ
ก าไรสุทธิของทุกปี ซึ่งปีล่าสุดบริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนประมาณ 103 ล้านบาทซึ่งเกินกว่า               
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิทั้งปี 

  
นางสาวสิริวัฒนา กลางประพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ สอบถามดังนี ้

 
1. บริษัทมีการเตรียมรับมือกับแรงกดดันที่จะเกิดขึน้อย่างไร หากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 

รอบท่ี 2 
 

กรรมการผู้จัดการ  นับแต่ช่วงเดือนมกราคม บริษัทมีการวางแผนในหลายด้าน ในส่วนของการบริหารงานทั่วไป บริษัทมี               
การทดลองปฏิบัติการหมุนเวียนพนักงานเข้ามาท างานในบริษัท หรือ Work From Home ซึ่งในช่วง
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ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งบริษัทเริ่มใช้นโยบาย Work From Home เห็นได้ว่า
ประสิทธิภาพในการท างานในหลายด้านเพิ่มขึ้น ปรากฏได้จากความส าเร็จของงานตามก าหนดโดยไม่มี
ข้อผิดพลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายของบริษัท อาทิเช่น ค่าล่วงเวลา ลดน้อยลง  

  
 ส่วนของการเตรียมการเกี่ยวกับเรือ ในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทมี

มาตรการ โดยได้น าส่งระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานประจ าเรือในการเข้าเทียบท่ารับสินค้า ส่งสินค้า หรือ
ระหว่างเดินทาง การวางแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนคนเรือและการจัดหาของ ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติการที่
ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทได้ทดลองปฏิบัติจริงแล้ว และเห็นว่าหากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
รอบที่ 2 จะไม่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของบริษัทที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  รวมถึง
เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เห็นว่าบริษัทยังคงสามารถด าเนินกิจการได้
ตามปกติ  

 
 ส่วนของรถ บริษัทมีพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้นประมาณ 400 คน โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณ 

หน้างานรวมประมาณ 100 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน โดยบริษัทได้มีประกาศระเบียบวิธีปฏิบัติ 
ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยติดเช้ือไวรัส COVID-19 แม้แต่รายเดียว  

 
 ส่วนธุรกิจของบริษัท ส าหรับประเทศจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับดี โดยประเทศท่ีมีอุปสรรค

ค่อนข้างมากในปัจจุบัน คือ ประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสัดส่วนการขนส่งไปยังประเทศอินเดีย
ต่ ากว่าร้อยละ 6 นอกจากนี้  บริษัทได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมบุคลากรบนเรือที่เดินทางไปยัง
ประเทศอินเดียที่เข้มงวด อีกทั้งในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทมีมาตรการ
หลีกเลี่ยงการให้พนักงานท างานในบริเวณที่ใช้เครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้ท างานในพื้นที่ภายนอกที่โปร่ง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 

 
 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทไม่อาจ

ควบคุมได้ ได้แก่ ความเสี่ยงของอัตราการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงภายในประเทศไทยที่ลดลง รวมถึง                    
การ Lockdown ในประเทศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องเดินทางขนส่ง 

 
2. บริษัทใช้งบลงทุนในการใช้เรือเท่าใด 

 
กรรมการผู้จัดการ  บริษทัอาจขยายระยะเวลาการซื้อเรือส าหรับรอบปีปัจจุบันตามที่ได้เรียนแจ้งไว้แล้ว แต่เดิม บริษัทซื้อเรือ

ขนาด 13,000 ตัน อายุ 10 ปี ในราคาประมาณ 8 – 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ราคาเรือขึ้นอยู่กับ
ประเทศผู้ผลิตและสภาพของเรือในขณะนั้น โดยในปีท่ีผ่านมา ราคาเรือในลักษณะเดยีวกันมีราคาใกล้เคียง
กันหรือต่ ากว่าราคาดังกล่าวเล็กน้อย ดังนั้น หากบริษัทจะซื้อเรือขนาด 15,000 ตันอายุ 10 ปี ในปีถัดไป 
คาดการณ์ว่าจะมีต้นทุนราคาเรือประมาณ 10 – 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในทางปฎิบัติ บริษัทจะได้รับ
วงเงินกู้จากสถาบันการเงินในอัตราร้อยละประมาณ 70 – 80 ส่วนคงเหลือเป็นส่วนที่บริษัทต้องลงทุนเอง 
ซึ่งหากค านวณแล้วเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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 ในส่วนของรถ ในปีนี้บริษทัเพิ่มจ านวนแล้ว 25 ชุด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มอีกจ านวน 20 ชุดหรืออาจมากกว่านั้น 

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยรถ 1 ชุดซึ่งประกอบไปด้วย หัวลากกับแทงเกอร์ ราคาประมาณ 5.5 - 5.8 ล้าน
บาทต่อชุด ซึ่งบริษัทจะได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเต็มจ านวน ในส่วนของการลงทุนต่าง ๆ บริษัทจะ
ค านึงถึงแผนการลงทุนและ cash flow โดยบริษัทพยายามบริหารจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถด าเนิน
กิจการได้อย่างราบรื่น 
  

3. ปีนี้มีแผน M&A หรือไม่ สนใจในธุรกิจด้านใด และคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงใด 
 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัทได้ด าเนินการส่งตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อเข้าไปเจรจา ตรวจสอบ 
และให้ข้อมูลบริษัทต่าง ๆ ซึ่งมี 2 บริษัทที่การเจรจาเกือบประสบความส าเร็จโดยบริษัทได้เสนอราคาซื้อ
แล้ว แต่ปรากฏว่าบริษัทผู้ขายหรือบริษัทที่จะเข้าไปร่วมทุนด้วยมีการเปลี่ยนใจ จึงไม่เกิดกิจการร่วมค้า
ระหว่างกัน ตามที่ทราบว่า บริษัทไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ จึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าร่วมค้า 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทพยายามที่จะผลักดันและกระตุ้น               
การด าเนินการเพื่อหากิจการอื่นเพื่อร่วมธุรกิจระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันต่อทั้งบริษัท
และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม คู่ค้าธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ยังคงเป็นธุรกิจที่มีลักษณะการประกอบกิจการ 
logistic เนื่องจากเป็นลักษณะของธุรกิจที่บริษัทมีความช านาญ โดยในปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินขนส่งทั้ง
ทางเรือและทางรถ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Logistic ยังคงมีอีกหลายแขนงที่บริษัทสนใจ ดั งนั้น                      
ธุรกิจ Logistic จึงเป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความสนใจเป็นล าดับแรก 

 
4. ยังคงต้ังเป้ารายได้เดิมที่คาดว่าจะโต 15% อยู่หรือไม่ 

 
กรรมการผู้จัดการ  เนื่องจากราคาค่าบรรทุกของทั้งเรือและรถจะปรับตัวตามราคาน้ ามัน ดังนั้น หากพิจารณาในแง่ของรายได้

ด้านเดียวยังคงไม่สามารถตอบค าถามได้ว่าจะถึงอัตราร้อยละ 15 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจาก
อัตราการขนส่งทางรถ บริษัทเช่ือมั่นว่ามีอัตราการเติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 20 ส าหรับอัตราการขนส่งทาง
เรือเมื่อพิจารณาจากไตรมาสที่ 1 ยังคงมีอัตราเติบโตสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบริษัทคาดว่าในแง่ของการขนส่ง 
ทางเรือจะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ดังนั้น บริษัทคาดว่าการเติบโตของการขนส่งทั้งทางเรือ
และรถจะสูงขึ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม หากค านวณเป็นเงิน จะต้องค านึงถึงปัจจัย                 
ค่าบรรทุกซึ่งมีความแตกต่างกันไป ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าน้ ามันสูงจึงท าให้ค่าบรรทุกสูง ส่งผลให้
ต้นทุนสูงตาม เช่นเดียวกันกับเรือ ซึ่งหากราคาน้ ามันดิบลดลง ค่าบรรทุกเรือก็จะลดตามไปด้วย ดังนั้น 
บริษัทจึงมิได้มุ่งเพียงแค่จ านวนเงินแต่ค านึงถึงปริมาณอัตราการเติบโตของการขนส่งด้วย จึงขอสรุปว่า ใน
ส่วนของรายได้ที่เป็นตัวเงินบริษัทไม่แน่ใจว่าจะเตบิโตถึงร้อยละ 15 หรือไม่ แต่เช่ือมั่นว่าปริมาณการขนส่ง
เติบโตเกินกว่าร้อยละ 15 อีกท้ังปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาน้ ามันดิบ ในครึ่งปีหลังที่
ไม่แน่ใจว่าจะปรับตัวไปในทิศทางใด หากปรับตัวไปในทิศทางที่เป็นปัจจัยบวกต่อบริษัท บริษัทคาดว่า
ถึงแม้อาจจะไม่ถึงร้อยละ 15 แต่อัตราการเติบโตน่าจะอยู่ที่ตัวเลขสองหลัก ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์
ต่อไป 
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นางสาวนารินทิพย์  ท่องสายชล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
ภายหลังที่บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC แล้ว บริษัทมีแผนการด าเนินงานเร่ืองนี้ต่อไป
อย่างไรและจะปรับเร่ืองการควบคุมภายในอย่างไรบ้างเพ่ือความโปร่งใส และขั้นตอนต่อไปมีอย่างไร 
 

กรรมการผู้จัดการ  บริษัทให้ความส าคัญต่อ CAC เป็นอย่างมาก และบริษัทได้จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทและติดประกาศในบริษัท อีกทั้ง บริษัทมีการทบทวนเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องนี้อย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงเน้นย้ าผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการไม่รับของสินบนต่าง ๆ 
  

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม 
  
 
ปิดประชุมเวลา 15.36 น. 

 
 

ลงช่ือ -ลายมือช่ือ- ประธานท่ีประชุม 
          (นายเกษม เวชศิลป)์ 

 
 

ลงช่ือ -ลายมือช่ือ-  เลขานุการบริษัท 
   (นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ) 


