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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 
ของ 

บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 
เวลาและสถานที่ 
การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) (“ท่ีประชุม”) ประชุมเม่ือวนั
จนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยจดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 
เร่ิมการประชุม 
นายชัยภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิด
ประชุม และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด) จากนั้นประธานไดแ้จง้ว่ามี คณะกรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทั ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย และผูแ้ปลภาษา ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 

กรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม  
1.  นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 
2.  นายก าธร ศิลาอ่อน 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

3.  นางสาวเพญ็ศรีสุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 
4.  นางลิน เยน คอ็ก 

 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

5.  ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

6.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการ  

7.  นายกอตมั คูรานา  กรรมการบริหาร / กรรมการ 
8.  นายกิริต ชาห ์   กรรมการ 
9.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 
10.  นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการ 
11.  นายอิษฎช์าญ ชาห ์  กรรมการ 
12.  นางสาวสิรสา สุภาวศิน  กรรมการ 



หนา้ 2 จาก 16 

 

 
เลขานุการบริษัท 
นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 
 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร 
2. นางสาวธิตา เธียรพฤทธ์ิ 
 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระใน
ท่ีประชุม 
1. นางสาวมานิตา เฮงหร่ีประสพโชค 
2. นางสาวนารายณ์รักข ์ทรัพยไ์พศาล   
 
ผู้แปลภาษา 
1. ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์
2. นางสาวอนนัจิรา แสนสุข 
 
ประธานฯ  มอบหมายให้คุณสมปรารถนา เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงแนวปฏิบติัในการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของผูถื้อหุ้นในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริษทัจึงได้มีมติอนุมติัให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 เป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

2. บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทัฯ 
ไดใ้ห้บริการระบบ E-AGM ที่ไดร้ับการรับรองและเป็นไปมาตรฐานการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

3. การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในคร้ังน้ีเป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น     
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
มาตราฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นตน้ 

4. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเข้าประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้
จดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม 
E-AGM ทางอีเมล ์(e-mail) ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ 
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5. ผูถื้อหุ้น 1 หุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียงได ้1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ 
“งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้

6. ส าหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีท่ีท่าน
ไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะให้เขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ จะนบัและบนัทึกการออกเสียงดงักล่าวในขณะลงทะเบียน  

8. ในกรณีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระ
ใดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระการประชุมท่ี
ยงัมิไดพ้ิจารณา  

9. มติท่ีประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เป็นหลกั ยกเวน้ในวาระท่ี 8 เร่ืองการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ มติท่ีประชุมอนุมติัจะตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

10. ระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ไดผ้า่นระบบ E-AGM โดยใชก้ารพิมพข์อ้ความ   

 
คุณสมปรารถนาไดแ้จง้ท่ีประชุมว่าตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ

การประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล
เพื่อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
องค์ประชุม 

ประธานในท่ีประชุม แถลงว่า ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมทั้งส้ิน 572 ท่าน ทั้งโดยตนเอง และโดย
การรับมอบฉันทะ นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้  1,074,038,747  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  68.8799  ของจ านวนหุ้นจดทะเบียน
ช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 1,559,291,862 หุ้น ซ่ึงจ านวนหุ้นดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จึงถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 
 

หลงัจากท่ีประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแลว้ ในระหว่างการประชุมวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 8 ไดมี้ผูถื้อหุ้น
มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก จ านวน 4 ท่าน (ทั้งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจ านวนหุ้นไดร้วม 2,018,000 
หุ้น รวมผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 576 ท่าน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้
ทั้งส้ิน 1,076,056,747 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.0093 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ  
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วาระท่ี 1  เพ่ือรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจัดขึน้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจดัขึ้นในวนัท่ี           
8 กรกฎาคม 2563  
  
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงจดัขึ้นในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,056,941,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3328 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   17,920,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6672 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,074,861,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 2  เพ่ือรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงาน
ประจ าปี  2563 ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมว่าคุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ จะน าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผล
การด าเนินงานในปี 2563 โดยดร. ชนนัธร  กถาเสนีย ์จะสรุปเป็นภาษาไทย  
 
คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้ าเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการด าเนินงานในปี 2563 รวมถึงขอ้มูล
ส าคญัจากรายงานประจ าปี 2563 กล่าวคือ กองเรือของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ค่าเฉล่ียรายปีส าหรับดชันีค่าระวาง
สินคา้แห้งเทกอง (BDI) ตวัเลขการสินคา้ท่ีบริษทัฯ ขนส่งระหว่างปี 2559 – 2563 ตวัเลขการเติบโตเชิงตนั-ไมล์ของการ
ขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การขยายตวัของการน าเขา้ของจีน การเพ่ิมขึ้นรายปีส าหรับอุปทานเรือแห้งเทกองในแง่เดทเวทตนั  
และผลกระทบจาก COVID-19 หลงัจากนั้นคุณกอตมั คูรานา ไดอ้ธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 
2562 การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกูรุ่้น PSL206A และ หุ้นกูรุ่้น PSL211A สัญญาระงบัขอ้พิพาทกบัอู่ต่อเรือ Sainty ในปี 
2563 การไดรั้บค่าเช่าเหมาล าล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปีจากลูกคา้รายหน่ึงในปี 2563 และการด าเนินการของบริษทัฯ ใน
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 
ในวาระน้ีมีค าถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
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ค าถาม คุณสมิทธ์ แสงศุภวานิชไดส้อบถามว่า เน่ืองจากอตัราค่าระวางเรือมีอตัราเพ่ิมขึ้นอย่างมากในไตรมาสแรก
ของปี 2564 ในไตรมาสน้ีค าส่ังต่อเรือใหม่มีการเพ่ิมขึ้นจ านวนเท่าใด และปริมาณการส่ังต่อเรือใหม่ดงักล่าวจะส่งผลให้
อตัราค่าระวางลดลงในอนาคตอนัใกลห้รือไม่ 
 
ค าตอบ คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ในไตรมาสแรก ปี 2564 นั้นมีปริมาณสูงเน่ืองจากมี
เรือใหม่จ านวนหลายล าซ่ึงมีก าหนดส่งมอบในไตรมาสแรกน้ี บริษทัฯ ไม่มีตวัเลขปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ท่ีแน่ชัดใน
ขณะน้ี นอกจากน้ี ปริมาณการส่งมอบเรือใหม่ดงักล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่ออตัราค่าระวางในไตรมาสแรกของปี 2564 แลว้ 
เน่ืองจากการส่งมอบดงักล่าวเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2564 การน าเสนอของบริษทัฯ ในหวัขอ้รายไดต้่อวนัต่อล าเรือใน
ตลาดส าหรับไตรมาสแรกไดแ้สดงให้เห็นถึงอตัราค่าระวางท่ีสูงขึ้นอยา่งมาก เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียของอตัราค่าระวางในรอบ 
10 ปีท่ีผา่นมา โดยเหตุผลหลกัของการเพ่ิมขึ้นน้ีมาจากการท่ีอุปสงคเ์ติบโตขึ้นอยา่งรวดเร็วเม่ือเทียบกบัปริมาณอุปทาน 
 
ค าถาม สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส้อบถามดงัต่อไปน้ี การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศอินเดีย
และประเทศไทย รวมถึงประเทศหลกัต่าง ๆ ทัว่โลกจะส่งผลต่อภาคการขนส่งสินคา้ทางทะเลหรือไม่ และจะส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่ของบริษทัฯ และลูกคา้หรือไม่ 
 
ค าตอบ คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า บริษทัฯ ยงัไม่เห็นถึงผลกระทบท่ีแทจ้ริงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะน้ี
เน่ืองจากไม่มีประเทศใดท่ีปิดประเทศโดยส้ินเชิง ในปัจจุบนัประเทศต่างๆ ไดมี้การปิดเมืองเพียงบางส่วนของประเทศ
เท่านั้น นอกจากน้ีประเทศส่วนใหญ่ในโลกไดเ้ขา้ถึงวคัซีนซ่ึงมีประสิทธิภาพแลว้ โดยวคัซีนเหล่าน้ีไดช่้วยควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก 
 
ค าถาม คุณศิรินทร์ทิพย ์ธีระวงศเ์สรี ไดส้อบถามถึงปัจจยัเส่ียงอื่นๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลเชิงลบต่ออุปสงคแ์ละอตัราค่า
ระวาง 
 
ค าตอบ คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า ปัจจยัเส่ียงหลกัคือประเทศจีน เน่ืองจากการน าเขา้และส่งออกของจีนคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 45 ของปริมาณการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง หากในประเทศจีนเกิดเหตุการณ์เชิงลบใดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง 
 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 และ
รายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 และรายงาน
ประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ทั้งน้ี ไม่มีการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระน้ี 
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วาระท่ี 3  เพ่ือพจิารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบญัชีแล้ว 
 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 
 
นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,075,207,197 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9210 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   849,550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0790 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 4 เพ่ือพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและเงินปันผล ส าหรับปี 2563  
ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563  และ ปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไร )ขาดทุน )  
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

- จากงบการเงินรวม  
 

 
(1,108.34) ลา้นบาท 
(1,294.86) ลา้นบาท 

 
(622.04) ลา้นบาท 
(228.49) ลา้นบาท 
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2. ก าไร )ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

- จากงบการเงินรวม  
 

    
(0.71) บาทต่อหุน้ 
(0.83) บาทต่อหุน้ 

 

    
(0. 04 ) บาทต่อหุน้ 
(0.15) บาทต่อหุน้ 

 3. รวมเงินปันผลต่อหุ้น )บาท:หุ้น) 
 

ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2563 และ
ยงัคงตอ้งส ารองเงินสดภายในส าหรับอนาคต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัอยูภ่ายใตข้อ้ห้ามชัว่คราวในการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนด
ภายใตสั้ญญาเงินกูห้น่ึงฉบบั ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการผอ่นปรนการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน จ านวน 2 ขอ้ 

ในวาระน้ีมีค าถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
ค าถาม คุณชชัวาล เตชะมีเกียรติชยัไดส้อบถามว่า เน่ืองจากบริษทัฯ จะมีกระแสเงินสดจ านวน 1 พนัลา้นบาทในอีก
สามเดือนขา้งหนา้ คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือไม่ 
 
ค าตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้ค  าตอบว่า การจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นนั้นเป็นเป้าหมายของบริษทัฯเสมอ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไม่สามารถให้ค  าตอบไดใ้นขณะน้ีว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอีกสามเดือนขา้งหน้าหรือไม่ แต่หากมีการ
จ่ายปันผลเกิดขึ้น บริษทัฯจะเปิดเผยให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งแน่นอน 
 
ค าถาม คุณสมศกัด์ิ ทรงธรรมากุล ไดส้อบถามว่า ส าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 มีรายการดอ้ยค่าท่ีมีนัยส าคญั
หรือไม่ 
 
ค าตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้ค  าตอบว่าบริษทัฯ ยงัไม่เปิดเผยงบการเงินส าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ดงันั้น บริษทัฯ จึง
ไม่สามารถตอบค าถามดงักล่าวไดใ้นขณะน้ี 
 
ประธานฯ ไดข้อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง  มีดงัน้ี 
         

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,076,043,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 
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ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   13,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 5  เพ่ือพจิารณาและอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2564 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณา
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2544 และ
เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีท่ีมีช่ือเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ / 
บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว และมีผลการท างานท่ีน่าพอใจ
ในช่วงท่ีผ่านมา    
 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ส าหรับปี 2564 และมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด โดยมีรายช่ือ
ผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปน้ี 
 
1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ตั้งแต่ปี 2558 
2. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501  
3. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  
 
ประธานฯ ไดแ้ถลงเพ่ิมเติมว่าให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบติัของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินแทน 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 และ/หรือ          
นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4958 แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564  โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปีไม่เกิน 2.10 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็  และในกรณีท่ีผูส้อบ
บญัชีคนใดคนหน่ึงดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบติัของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน ท่ี
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ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 

 
มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,060,157,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5224 
ไม่เห็นด้วย   15,899,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.4776 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 6  พจิารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ     
บริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นทกุคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยหน่ึงใน
สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดรั้บ
เลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  
 

กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปน้ี  

ล าดับ
ที่ 

ช่ือกรรมการ 
 
 
 
 

 

ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุมสามัญ
ประจ าปี 

ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2562) 

ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2565) 

1 นางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 18 ปี 21 ปี 

2 นายกิริต ชาห์ กรรมการ / 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

13 ปี 16 ปี 

3 นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั /  
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือกรรมการ 
 
 
 
 

 

ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุมสามัญ
ประจ าปี 

ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2562) 

ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

(ณ วันประชุม
สามัญประจ าปี 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 

1/2565) 

4 ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา 

ปานะนนท ์
 

กรรมการตรวจสอบ และก ากบัดูแล
กิจการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการอิสระ 

10 ปี 13 ปี 

 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทัฯไดก้ลัน่กรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ ซ่ึงรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบติังานในฐานะ
กรรมการบริษทัฯในช่วงท่ีผา่นมา) เพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าควรให้กรรมการดงักล่าวทั้ง 4 ท่าน กลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึง
กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเป็นอย่างย่ิง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเก่ียวกบัธุรกิจ
การคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงเป็นท่ีคาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและ
วิสัยทศัน์ของท่านเหล่าน้ีท่ีจะไดน้ ามาสู่คณะกรรมการบริษทั  

นอกจากนั้น ส าหรับนายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา กรรมการอิสระ และศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทัฯ มากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็น
อิสระของกรรมการทั้งสองท่านน้ีและมีความเห็นว่าท่านทั้งสองยงัคงมีความเป็นอิสระและเห็นควรให้ท่านกลบัเข้ารับ
ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) กรรมการอิสระทั้งสองท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามค านิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระทั้งสองท่านสามารถน าพาให้คณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม  
(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระทั้งสองท่านนั้น ถือเป็นประโยชน์อยา่งย่ิง

ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ โดยทั้งสองท่านสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และ
ความสามารถอนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระทั้งสองท่านไดอุ้ทิศเวลาอย่างเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อรับฟังและ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างท่ีท่านทั้งสองด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ
และอยา่งมืออาชีพเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น  
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(6) การด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั้นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่านทั้งสอง  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้ารับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ส าหรับ
นางสาวนิชิตา้ ชาห์, นายกิริต ชาห์, นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา, ศาสตราจารย ์ดร. ภวิดา ปานะนนท ์
 
ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นให้ลงคะแนนเสียงส าหรับการเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึงของกรรมการแต่ละ
ท่าน 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบวาระเขา้รับต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 
 

6.1   การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนางสาวนิชิตา้ ชาห์ กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,074,621,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8666 
ไม่เห็นด้วย   1,435,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1334 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  
       6.2  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของนายกิริต ชาห์ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,074,533,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8584 
ไม่เห็นด้วย   1,523,736 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1416 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
6.3       การเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งของนายชัยภทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั และ

กรรมการอิสระ  
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มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   942,374,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.5766 
ไม่เห็นด้วย   133,682,586 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.4234 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

6.4  การเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งของ ศาสตราจารย ์ ดร. ภวิดา ปานะนนท ์ กรรมการตรวจสอบ และก ากบั
ดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   941,574,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.5023 
ไม่เห็นด้วย   134,482,165 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.4977 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระท่ี 7  เพ่ือพจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทส าหรับปี 2564 
 
ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนรวมทั้งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ  ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการท่ีบริษทัฯ จ่ายไปในปี 2563 
ไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 
 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัใหไ้ม่มีการเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 ในรูปแบบ
ค่าตอบแทนประจ า* และไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากนั ดงัต่อไปน้ี 
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ส าหรับต าแหน่ง เสนอค่าตอบแทน 
ส าหรับปี 2564 

ค่าตอบแทนในปี 2563 

ประธานคณะกรรมการบริษทั 1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย) 

400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ  
(ค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการชุดยอ่ย)  

200,000 บาท 200,000 บาท 

รวม (ตามโครงสร้างปัจจุบันของ
คณะกรรมการบริษัทฯ) 

8,050,000 บาท* 8,050,000 บาท* 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสส าหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จ านวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จ านวน 137,500 บาท/ไตรมาส/
ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 50,000 

บาท/ไตรมาส/ท่าน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัไม่มีการเปล่ียนค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัส าหรับปี 2564  คือ
ส าหรับประธานกรรมการเป็นจ านวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และส าหรับกรรมการเป็นจ านวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อ
หน่ึงท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซ่ึงอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการส าหรับประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และส าหรับสมาชิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหน่ึงท่าน ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกว่าสอง
ในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระท่ี 8  เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
ประธานฯ แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55  คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   
ลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทัฯ ดว้ยก็ได ้
 
ประธานฯ ไดแ้ถลงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคญั ซ่ึงบริษทัฯ ได้
บญัญติัเร่ืองดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรก าไรจ านวนร้อยละ 0.50 ของก าไรสุทธิ 
ซ่ึงจะมีจ านวนขั้นต ่า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส าหรับการใชเ้งินส ารองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และน าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร
เงินจ านวน 1.75 ลา้นบาท เพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอด
คงเหลือของ  เงินส ารองส าหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวน 17.77 ลา้นบาท 
 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจ านวน 1.75 ลา้นบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินจ านวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน
เสียงมีดงัน้ี 

 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ  ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,061,060,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6063 
ไม่เห็นด้วย   13,351,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2408 
งดออกเสียง   1,645,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1529 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 1,076,056,747 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
ในวาระน้ีมีค าถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
ค าถาม   คุณสมศกัด์ิ ทรงธรรมากุล ไดส้อบถามว่า กองเรือของบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนทั้งส้ิน 36 ล า แบ่งเป็นเรือขนาด
ใดบา้ง 
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ค าตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า กองเรือของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยเรือขนาดแฮนด้ีไซส์จ านวน 19 ล า และ
เรือขนาดซุปราแมกซ์ และอลัตราแมกซ์ จ านวนรวม 17 ล า 
 
ความคิดเห็น คุณชชัวาล เตชะมีเกียรติชยั แสดงความเห็นว่า พีเอสแอล เป็นบริษทัท่ีดีเยี่ยม โดยคุณชชัวาลหวงัว่า
คณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารจะดูแลลูกเรือของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
ค าตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า แน่นอนว่าบริษทัฯ ไดดู้แลลูกเรือและพนกังานของบริษทัฯเป็นอยา่งดี 
 
ค าถาม  คุณสมิทธ์ แสงศุภวานิช ไดส้อบถามว่า หากบริษทัฯ สามารถท าก าไรในคร่ึงปีแรกของปี 2564  และเม่ือ
พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษทัฯ ในปัจจุบนั  บริษทัฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้รือไม่  
 
ค าตอบ  คุณกอตมั ไดใ้ห้ค  าตอบว่าบริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเสมอหากสามารถท าได ้อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ ยงัไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินอยูบ่างประการ ดงันั้น มีความเป็นไปไดท่ี้ธนาคารจะยงัคงบงัคบั
ใช้ข้อห้ามชั่วคราวในการจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการผ่อนปรนการปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินดงักล่าว 
อย่างไรก็ตาม การแสดงความเห็นอนัเก่ียวขอ้งกับผลประกอบการส าหรับคร่ึงแรกของปี 2564 นั้นเป็นการคาดการณ์
ล่วงหนา้ ดงันั้น บริษทัฯ ไม่สามารถแสดงความเห็นในเร่ืองดงักล่าวได ้
 
ค าถาม  คุณสมิทธ์ แสงศุภวานิช ไดส้อบถามว่า จะสามารถคาดหวงัว่าในไตรมาสสามของปีน้ีจะเป็นช่วงฤดูกาล
ขาขึ้น ดงัเช่นปกติไดห้รือไม่ 
 
ค าตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า ค  าถามดงักล่าวเป็นการคาดการณ์ในอนาคต บริษทัฯ ไม่สามารถให้ความเห็น
ในเร่ืองดงักล่าวได ้อยา่งไรก็ตาม ดงัท่ีเห็นไดใ้นไตรมาสแรกของปี 2564 ซ่ึงโดยปกติจะเป็นไตรมาสท่ีอ่อนตวัท่ีสุดของปี
แต่ในปีน้ีกลบัแขง็แกร่งอยา่งมาก ดงันั้น บริษทัฯ ไม่สามารถทราบไดว่้าในไตรมาสสามของปี 2564  ซ่ึงโดยปกติแลว้เป็น
ไตรมาสที่แข็งแกร่งที่สุดจะแข็งแกร่งเท่ากบัไตรมาสแรกหรือแข็งแกร่งกว่าไตรมาสแรกหรือไม่ ปี 2564 น้ีนบัเป็นปีท่ี
ผิดปกติมากเน่ืองจากเป็นปีถดัจากปีท่ีเร่ิมมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากน้ี ตลาดขนส่งสินคา้แห้งเทกองจะ
ไดรั้บประโยชน์จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากประเทศหลกัจ านวนมากรอบโลก ปัจจยัเชิงบวกก็คือแนวโนม้อุปทาน
ในอนาคตนั้นค่อนขา้งตึงตวั แต่คาดว่าอุปสงคจ์ะเพ่ิมขึ้นจากมาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าว 
 
ค าถาม  คุณชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย ไดส้อบถามว่า บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวมากขึ้นหรือไม่ 
หากไดเ้ร่ิมแลว้ บริษทัฯ คาดว่าจะมีการเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวเป็นจ านวนเท่าใดในปี 2564  
 
ค าตอบ  คุณคาลิด ไดใ้ห้ค  าตอบว่า หากบริษทัฯ สามารถเขา้ท าสัญญาระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ในอตัราค่าระวาง
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เดียวกบัอตัราค่าระวางส าหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน ระยะเวลา 3 ถึง 5 เดือน หรือ 4 ถึง 6 เดือน  ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าสัญญา 
บริษทัฯ จะเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวอยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตาม ในขณะน้ี บริษทัฯ ยงัไม่เห็นว่ามีลูกคา้ตอ้งการท าสัญญา
เช่าท่ีมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ดว้ยอตัราค่าระวางท่ีสูงแต่อยา่งใด ดงันั้น บริษทัฯ จึงยงัไม่สามารถเขา้ท าสัญญาเช่าระยะยาวได้
ในขณะน้ี 
 
ในท่ีประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมและกล่าว
ปิดประชุมเวลา 12:15 นาฬิกา 
 
 
 
 
ลงช่ือ _______________________________ ประธานในท่ีประชุม 
                   (นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา)  
 
 
 

 
ลงช่ือ ________________________________เลขานุการบริษทัฯ/ ผูบ้นัทึกการประชุม 
             (นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)  


