
 

รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครั:งที< 1/2565 

ของ 

บริษทั พรีเชียส ชิพปิ: ง จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

 

เวลาและสถานที< 

การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั8 งที; 1/2565 ของบริษทั พรีเชียส ชิพปิ8 ง จาํกดั (มหาชน) (“ที;ประชุม”) ประชุมเมื;อ     

วนัจนัทร์ที; 4 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นาฬิกา โดยจดัการประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  
 

เริ<มการประชุม 

นายชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที;เป็นประธานในที;ประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิด

ประชุม และแจง้ให้ที;ประชุมทราบว่าในการประชุมครั8 งนี8 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนกรรมการทั8งหมด) จากนั8นประธานไดแ้จง้ว่ามี คณะกรรมการบริษทัฯ เลขานุการบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ       

ที;ปรึกษากฎหมาย และผูแ้ปลภาษา ที;เขา้ร่วมประชุมในวนันี8  ดงัต่อไปนี8  
 

กรรมการบริษทัฯ ที<เข้าร่วมประชุม  
1.  นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา  ประธานคณะกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ 

2.  นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง /  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ 

3.  ศาสตราจารย ์ดร. ภวดิา ปานะนนท ์
 
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี;ยง / กรรมการอิสระ 

4.  นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม 
 
กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเสี;ยง / 

กรรมการ  
5.  นายคูชรู คาลี วาเดีย  กรรมการ 

6.  นายกอตมั คูรานา  กรรมการบริหาร / กรรมการ (การเงิน), กรรมการ 

7.  นายกิริต ชาห์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ 

8.  นางสาวนิชิตา้ ชาห์  กรรมการ 

9.  นายอิษฎช์าญ ชาห์  กรรมการ 

10.  นางลิน เยน คอ็ก 
 
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา / 

กรรมการบริหารความเสี;ยง / กรรมการอิสระ 

11.  นางสาวเพญ็ศรีสุธีรศานต ์  ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ 

12.  นางสาวสิรสา สุภาวศิน  กรรมการ 

เลขานุการบริษทั 

นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

2. นายวรพจน ์อาํนวยพาณิชย ์

3. นางสาววสิสุตา จริยธนากร 

4. นางสาวธิตา เธียรพฤทธิa  

 

ที<ปรึกษากฎหมายจาก บริษทัที<ปรึกษากฎหมาย ธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จาํกดั เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอสิระใน

ที<ประชุม 

1. นางสาวมานิตา เฮงหรี;ประสพโชค 

2. นางสาวกิริณี อาจฤทธิa อาชา 

 

ผู้แปลภาษา 

ดร. ชนนัธร กถาเสนีย ์

 

ประธานฯ  มอบหมายให้คุณสมปรารถนา เลขานุการบริษทั แจง้ให้ที;ประชุมทราบถึงแนวปฏิบติัในการประชุมผ่านสื;อ

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) รวมถึงวธีิปฏิบติัในการลงคะแนนเสียง และนบัคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดงันี8  

1. บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึ; งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการจดัประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทัฯ 

ไดใ้หบ้ริการระบบ E-AGM ที;ไดร้ับการรับรองและเป็นไปมาตรฐานการจดัประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์

ต่าง ๆ ของสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) 

2. การประชุมผา่นสื;ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั8 งนี8 เป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ ที;เกี;ยวขอ้ง เช่น     

พระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื;ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื;อเศรษฐกิจ

และสังคมเรื;องมาตรฐานการรักษาความมั;นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื;ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

มาตราฐานการรักษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เป็นตน้ 

3. บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ประชุม E-AGM รวมถึงหนังสือเชิญประชุม E-AGM และได้

จดัส่งชื;อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผูใ้ช ้(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวธีิการใชง้านระบบการประชุม 

E-AGM ทางอีเมล ์(e-mail) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที;ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมแลว้ 

4. ผูถื้อหุน้ 1 หุน้ มีสิทธิลงคะแนนเสียงได ้1 คะแนน โดยสามารถออกเสียง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ 

“งดออกเสียง” และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได ้ยกเวน้

การออกเสียงของคสัโตเดียนผูมี้วิชาชีพดูแลและเก็บรักษาหลกัทรัพยที์;ในหนังสือมอบฉันทะกาํหนดให้

แบ่งแยกคะแนนเสียงได ้  
5. สาํหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก

เสียงในวาระใด ๆ ท่านสามารถลงคะแนน “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในระบบ E-AGM กรณีที;ท่าน

ไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบพิจารณาคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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6. ในกรณีที;ผูถื้อหุน้แต่งตั8งผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนตนเองตามที;ไดร้ะบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัฯ จะนบัและบนัทึกการออกเสียงดงักล่าวในขณะลงทะเบียน  

7. ในกรณีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมในระบบ E-AGM ภายหลงัจากที;ประชุมไดพ้ิจารณาวาระ

ใดเป็นที;เรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ฉพาะวาระการประชุมที;

ยงัมิไดพ้จิารณา  

8. สําหรับวาระที; 7 เรื;องการพิจารณาเลือกตั88งกรรมการแทนกรรมการที;พน้จากตาํแหน่งตามวาระนั8น ขอให้

ผูถื้อหุน้ลงมติแต่งตั8งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายชื;อในระบบ E-AGM   

9. มติที;ประชุมในแต่ละวาระการประชุมให้ยึดเสียงส่วนมากของผูถื้อหุ้นที;เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เป็นหลกั ยกเวน้ในวาระที; 8 เรื;องการพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ มติที;ประชุมอนุมติัจะตอ้ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั8งหมดของผูถื้อหุ้นซึ; งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

10. ระหวา่งการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที;เขา้ร่วมการประชุม E-AGM จะสามารถสอบถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ๆ ไดผ้า่นระบบ E-AGM โดยใชก้ารพิมพข์อ้ความ และ/หรือ ไมโครโฟน 

และ/หรือ กลอ้งวดีีโอ 

 

คุณสมปรารถนาไดแ้จง้ที;ประชุมวา่ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที;ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ

การประชุม และเสนอชื;อบุคคลเพื;อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีนี8  ตั8งแต่

วนัที; 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 อยา่งไรกต็าม ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื;อบุคคล

เพื;อคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ 

 

องค์ประชุม 

ประธานในที;ประชุม แถลงว่า ในการประชุมครั8 งนี8  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั8งสิ8น 661 ท่าน ทั8งโดยตนเอง และโดย

การรับมอบฉันทะ นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้ 1,089,263,923 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  69.8563  ของจาํนวนหุ้นจดทะเบียน

ชาํระแลว้ทั8งหมดจาํนวน 1,559,291,862 หุน้ ซึ; งจาํนวนหุน้ดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั8งหมด 

จึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

 

หลงัจากที;ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดประชุมและเริ;มตน้การประชุมแลว้นั8น ในระหวา่งการประชุมวาระที; 1 ถึงวาระที; 

9 ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพิ;มเติมอีก จาํนวน 3 ท่าน (ทั8งโดยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะ) นบัจาํนวนหุ้นได้

รวม 15,150 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ทั8งหมดที;มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 664 ท่าน นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัไดท้ั8งสิ8น 1,089,279,073 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69.8573 ของจาํนวนหุน้ที;จาํหน่ายไดท้ั8งหมดของบริษทัฯ  
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วาระที< 1  เพื<อรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครั:งที< 1/2564 ซึ<งจดัขึ:นในวนัที< 19 เมษายน 2564 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั8 งที; 1/2564 ซึ; งจดัขึ8นในวนัที;           

19 เมษายน 2564  

  

มตทิี<ประชุม  ที;ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นครั8 งที; 1/2564 ซึ; งจดัขึ8นในวนัที; 19 

เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง

มีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,278,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,278,923 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 2  เพื<อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี  2564 ของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที;ประชุมวา่คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ จะนาํเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผล

การดาํเนินงานในปี 2564 โดยดร. ชนนัธร  กถาเสนีย ์จะสรุปเป็นภาษาไทย  

 

คุณคาลิด ฮาชิม กรรมการผูจ้ดัการ ไดน้าํเสนอและอธิบายประกอบสไลด์สรุปผลการดาํเนินงานในปี 2564 รวมถึงขอ้มูล

สาํคญัจากรายงานประจาํปี 2564 กล่าวคือ กองเรือของบริษทัฯ ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ค่าเฉลี;ยรายปีสาํหรับดชันีค่าระวาง

สินคา้แห้งเทกอง (BDI) ผลกระทบจากความขดัแยง้ระหว่างรัสเซียและยเูครนต่อตลาดการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง ตวัเลข

การเติบโตในแง่ตนั-ไมลข์องการขนส่งสินคา้แห้งเทกอง การขยายตวัของการนาํเขา้ของจีน และการเพิ;มขึ8นรายปีสาํหรับ

อุปทานเรือขนส่งสินคา้แหง้เทกอง หลงัจากนั8นคุณกอตมั คูรานา ไดอ้ธิบายจุดเด่นทางการเงินของปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 

2563 การไถ่ถอนหุน้กูส้องรุ่นและการรีไฟแนนซ์วงเงินกู ้การจ่ายปันผลระหวา่งกาล 3 ครั8 ง และการดาํเนินการของบริษทัฯ 

ในการต่อตา้นการคอร์รัปชั;น 

 

ในวาระนี8 มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี8  

 

คาํถาม นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวฒิุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัต่อไปนี8  

1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจใดบา้งที;มีผลต่อการเปลี;ยนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน 

2. กรณีที;เกิดขึ8นในประเทศไนจีเรียส่งผลต่อความเชื;อมั;นของลูกคา้ของบริษทัฯ ที;มีต่อบริษทัฯ หรือไม่ 
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3. คุณสุวรรณีไดแ้สดงความยนิดีที;บริษทัฯ สามารถไถ่ถอนหุน้กูท้ ั8งสองรุ่นของบริษทัฯ ได ้กล่าวคือ หุน้กู้

รุ่น  PSL206A และหุน้กูรุ่้น PSL211A และไดส้อบถามวา่ ขณะนี8บริษทัฯ ไดมี้แผนสั;งต่อเรือใหม่หรือไม่ 

และบริษทัฯ มีแผนที;จะออกหุน้กูรุ่้นใหม่อีกครั8 งหรือใหม่ ในขณะที;อตัราดอกเบี8ยรอบโลกกาํลงัปรับตวั

สูงขึ8น 

 

คาํตอบ คุณคาลิด ใหค้าํตอบดงันี8  

1. การเปลี;ยนแปลงของอุปทานโดยหลกัแลว้เป็นผลมาจากปริมาณการสั;งต่อเรือใหม่ ดงัที;บริษทัฯ ไดแ้สดง

ถึงตัวเลขดังกล่าวในการนําเสนอของบริษัทฯ จะเห็นว่าปริมาณการสั;งต่อเรือใหม่นั8 นไม่มีการ

เปลี;ยนแปลงและการเติบโตของอุปทานอยู่ในระดบัตํ;า มีปัจจยัหลายประการที;มีผลต่อการเติบโตของ

อุปสงคด์งัที;บริษทัฯ ไดแ้สดงในการนาํเสนอของบริษทัฯ ทั8งนี8  ในปัจจุบนัอุปสงคมี์อตัราการเติบโตที;

รวดเร็วกวา่อุปทาน  
2. ผลการดาํเนินงานไตรมาสแรกของปี 2565 ซึ; งจะมีการประกาศในไม่ชา้จะเป็นเครื;องแสดงว่ากรณีที;

เกิดขึ8นในประเทศไนจีเรียส่งผลกระทบต่อความเชื;อมั;นของลูกคา้ของบริษทัฯ หรือไม่ 

3. ขณะนี8บริษทัฯ ไม่ไดมี้การสั;งต่อเรือใหม่แต่อยา่งใด ดงันั8น บริษทัฯ จึงไม่มีความจาํเป็นที;จะตอ้งออกหุน้

กูรุ่้นใหม่หรือหาเงินทุนสาํหรับการซื8อเรือใหม่  

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และ

รายงานประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2564 และรายงาน

ประจาํปี 2564 ของบริษทัฯ ทั8งนี8  ไม่มีการลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี8  

 

วาระที< 3  เพื<อพจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

สิ:นสุด ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2564 ซึ<งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ซึ; งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ ที;คณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการ รวมทั8งคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแลว้ โดยไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 

 

นอกจากนี8  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที;ประชุมวา่ ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเงื;อนไข 

สาํหรับปีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

 



 

หนา้ 6 จาก 16 

 

มตทิี<ประชุม  ที;ประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปี

สิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 ซึ; งไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,088,710,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9478 

ไม่เห็นด้วย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   568,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0522 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,023 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 4 เพื<อรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ที;ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้ 53 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครั8 งคราวได ้เมื;อปรากฏ

แก่คณะกรรมการบริษทัฯ วา่บริษทัฯ มีกาํไรและกาํไรสะสมพอสมควรที;จะกระทาํเช่นนั8นได ้และเมื;อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้

ใหร้ายงานใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในคราวถดัไป 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้;ประชุมใหท้ราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 1.50 บาทต่อหุน้สาํหรับหุน้สามญัของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2564 ดงัต่อไปนี8  

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 1 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 4/2564 เมื;อวนัที; 16 สิงหาคม 2564 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 30 มิถุนายน 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 30 สิงหาคม 2564 

• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 10 กนัยายน 2564 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 2 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 5/2564 เมื;อวนัที; 15 พฤศจิกายน 2564 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 30 กนัยายน 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 29 พฤศจิกายน 2564 
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• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 13 ธนัวาคม 2564 

เงนิปันผลระหว่างกาลครั:งที< 3 

• จาํนวน 0.50 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ 

• อนุมติัโดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั8 งที; 1/2565 เมื;อวนัที; 14 กมุภาพนัธ์ 2565 

• จากกาํไรสะสม ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

• วนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล คือ วนัที; 1 มีนาคม 2565 

• วนัจ่ายเงินปันผล คือ วนัที; 11 มีนาคม 2565 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลรวม 1.50 บาทต่อหุน้ประจาํปี 2564 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจาํปี 2564 ทั8งนี8  ไม่มีการ

ลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระนี8  

 

วาระที< 5 เพื<อพจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและเงนิปันผลงวดสุดท้าย สําหรับปี 2564  
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหที้;ประชุมทราบถึงจุดเด่นของฐานะการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 และ ปี 2563 ดงัต่อไปนี8  

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

1. กาํไร (ขาดทุน)  

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

 

1,147.78 ลา้นบาท 

4,474.93 ลา้นบาท 

 

(1,108.34) ลา้นบาท 

(1,294.86) ลา้นบาท 

2. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั:นพื:นฐาน 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

 

0.74 บาทต่อหุน้ 

2.87 บาทต่อหุน้ 

 

(0.71) บาทต่อหุน้ 

(0.83) บาทต่อหุน้ 

3. รวมเงนิปันผลในรูปเงนิสดต่อหุ้น  1.75 บาท ไม่มี 

3.1 รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 

(บาทต่อหุน้) 
1.50 บาท ไม่มี 

3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

(บาทต่อหุน้) 
0.25 บาท ไม่มี 

4. อตัราการจ่ายเงนิปันผล 

- จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

- จากงบการเงินรวม 

 

ร้อยละ 236 

ร้อยละ 61 

ไม่มี 

ไม่มี 
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ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 จาํนวน 1.75 บาท ต่อหุน้ จากกาํไร

สะสม ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และเนื;องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแลว้สาม

ครั8 งรวม 1.50 บาท ต่อหุน้ในระหวา่งปี 2564 จนถึงตน้ปี 2565 ดงันั8น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน  0.25 บาทต่อหุน้ ซึ; งเป็น

เงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

นอกจากนี8  ประธานฯ ไดเ้สนอใหที้;ประชุมรับทราบการกาํหนดใหว้นัที; 12 เมษายน 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record 

Date) ในการรับเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที; 28 เมษายน 2565 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัการ จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2564 รวมจาํนวน 1.75 บาทต่อหุ้น จากกาํไรสะสม ณ 

วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 และเนื;องจากคณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระกาศและจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้สามครั8 งรวม 

1.50 บาทต่อหุน้ในระหวา่งปี 2564 ถึงตน้ปี 2565 ดงันั8น จึงเหลือเงินปันผลอีกจาํนวน 0.25 บาทต่อหุน้ ซึ; งจะจ่ายเป็นเงินปัน

ผลงวดสุดทา้ยแก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 

 

ที;ประชุมรับทราบการกาํหนดใหว้นัที; 12 เมษายน 2565 เป็นวนัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการรับเงินปันผล และให้

จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในวนัที; 28 เมษายน 2565 

 

ที;ประชุมมีมติอนุมติั ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (รวมผลการ

ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที;เขา้ประชุมเพิ;มเติมระหวา่งวาระ) โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

         

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 6 เพื<อพจิารณาและอนุมตัแิต่งตั:งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 

ประธานฯ แถลงต่อที;ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณา

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึ; งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตั8งแต่ปี 2544 และ

เป็นบริษทัตรวจสอบบญัชีที;มีชื;อเสียง มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือผลประโยชน์ที;เกี;ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ / 

บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้;เกี;ยวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว และมีผลการทาํงานที;น่าพอใจ

ในช่วงที;ผา่นมา    
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ประธานฯ จึงเสนอใหที้;ประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั8งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ สาํหรับปี 2565 และมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ โดยมีรายชื;อ

ผูส้อบบญัชีและเลขทะเบียนดงัต่อไปนี8  

 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 แทน นางสาววสิสุตา จริยธนากร ซึ; งเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ติดต่อกนั 7 ปี (ตั8งแต่ปี 2558 ถึง 2564) ซึ; งเป็นจาํนวนสูงสุดตามกฎระเบียบของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958  

3.  นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238  

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ;มเติมวา่ใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;งขา้งตน้เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ได ้ และในกรณีที;ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที;มีคุณสมบตัิของบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที;ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินแทน 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติแต่งตั8ง นายเติมพงษ  ์โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ นางพูนนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 5238 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีสิ8นสุด ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2565 

โดยมีค่าสอบบญัชีประจาํปีไม่เกิน 2.15 ลา้นบาท แยกต่างหากจากค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  และในกรณีที;ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ;ง

ดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที;มีคุณสมบติัของบริษทั 

สาํนกังาน    อีวาย จาํกดั ทาํหนา้ที;ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทน ที;ประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,272,961 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6945 

ไม่เห็นด้วย   36,006,112 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3055 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที< 7  พจิารณาและอนุมตักิารเลือกตั:งกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที<ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงใหที้;ประชุมทราบวา่ตามมาตรา  71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของ     

บริษทัฯ ขอ้ 17 กาํหนดให ้ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกครั8 ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยหนึ;งใน

สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที;สุดกบัส่วนหนึ;งในสาม 

(1/3) 

กรรมการที;จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที;สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั8น ให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที;อยูใ่นตาํแหน่งนานที;สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั8นอาจจะไดรั้บ

เลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้  
 
กรรมการที;จะพน้จากตาํแหน่งตามวาระ มีดงัต่อไปนี8   

ลาํดบั

ที) 

ชื)อกรรมการ 

 

 

 

 

 

ตาํแหน่ง ระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

(ณ วนัประชุมสามญั

ประจาํปี 

ผู้ถือหุ้น ครัEงที) 

1/255) 

ระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ 

(ณ วนัประชุม

สามญัประจาํปี 

ผู้ถือหุ้น ครัEงที) 

1/ 8256 ) 

1 นายกาํธร ศิลาอ่อน 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกับดูแลกิจการ / ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  /  

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ 

11 ปี 14 ปี 

2 นายอิษฎช์าญ ชาห์ กรรมการ 11 ปี 14ปี 

3 นางลิน เยน คอ็ก 

 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ / กรรมการสรรหา / 

กรรมการบริหารความเสี;ยง / 

กรรมการอิสระ  

5 ปี - 

4 นางสาวเพญ็ศรี สุธีรศานต ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา / 

กรรมการอิสระ  

2 ปี 5 ปี 

 

จากรายนามกรรมการขา้งตน้ นางลิน เยน คอ็ก ขอสละสิทธิในการไดรั้บการเสนอชื;อใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อ

อีกวาระ 
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คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษทัฯไดก้ลั;นกรองและพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงความหลากหลายในคุณสมบติั

ของคณะกรรมการ ซึ; งรวมถึง เพศ  อาย ุคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั8งผลการปฏิบติังานในฐานะ

กรรมการบริษทัฯในช่วงที;ผา่นมา) เพื;อเสนอชื;อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา และตามขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ควรใหก้รรมการดงักล่าวทั8ง 3 ท่าน กลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ;ง ซึ; ง

กรรมการทั8ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัที;เหมาะสมเป็นอยา่งยิ;ง และมีประสบการณ์อนักวา้งขวางเกี;ยวกบัธุรกิจ

การคา้ระหว่างประเทศ ซึ; งเป็นที;คาดหมายว่าบริษทัฯ จะไดรั้บผลประโยชน์อยา่งมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและ

วสิยัทศันข์องท่านเหล่านี8 ที;จะไดน้าํมาสู่คณะกรรมการบริษทั  

 

นอกจากนั8น สาํหรับนายกาํธร ศิลาอ่อน ซึ; งดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริษทัฯ มากกวา่ 9 ปี คณะกรรมการบริษทัฯ โดย

คาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหา ไดท้บทวนความเป็นอิสระของกรรมการท่านนี8และมีความเห็นวา่ท่านยงัคงมีความเป็น

อิสระและเห็นควรใหท่้านกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ;ง ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี8  

(1) กรรมการอิสระท่านนี8 มีคุณสมบติัครบถว้นตามคาํนิยามและคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) กรรมการอิสระท่านนี8สามารถนาํพาใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระและยติุธรรม  

(3) ประสบการณ์อนัหลากหลายและความเขา้ใจในบริษทัฯ ของกรรมการอิสระท่านนี8 ถือเป็นประโยชน์อยา่งยิ;งต่อผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ โดยท่านสามารถปฏิบติัหนา้ที;ในคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ และความสามารถ

อนัหลากหลายของท่านได ้ 

(4) กรรมการอิสระท่านนี8ไดอุ้ทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื;อรับฟังและมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจของคณะกรรมการ  

(5) ในระหว่างที;ท่านดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านปฏิบติัหน้าที;ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบและ

อยา่งมืออาชีพเพื;อผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้  

(6) การดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นระยะเวลานานของท่านนั8นไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของท่าน  

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที;ประชุมเลือกตั8งกรรมการที;ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ; ง สาํหรับนาย

กาํธร ศิลาอ่อน นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ และ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

 

ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นให้ลงคะแนนเสียงสาํหรับการเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ; งของกรรมการแต่ละ

ท่าน 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเลือกตั8งกรรมการทั8ง 3 ท่านที;ครบวาระเขา้รับตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ; ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมี

ดงันี8  
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7.1   การเลือกตั8งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของกาํธร ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  /  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

สรรหา / กรรมการอิสระ 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   946,562,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.8981 

ไม่เห็นด้วย   142,716,462 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.1019 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

  

     7.2  การเลือกตั8งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนายอิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ  

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,053,538,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7189 

ไม่เห็นด้วย   35,740,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2811 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

7.3       การเลือกตั8 งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งของนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการ

อิสระ 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,070,306,261 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2582 

ไม่เห็นด้วย   18,972,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7418 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที< 8  เพื<อพจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษทัสําหรับปี 2565 

ประธานฯ แถลงให้ที;ประชุมทราบว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนจากมาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื;นรวมทั8งบริษทัในกลุ่มขนส่งทั8งในประเทศไทย

และต่างประเทศ  ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ เทียบกบับริษทัจดทะเบียนอื;นในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยและบริษทัในกลุ่มเดียวกนั พร้อมกบัรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการที;บริษทัฯ จ่ายไปในปี 2564 

ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 

 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนประจาํ* 

และไม่มีค่าตอบแทนอื;น โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส ๆ ละเท่ากนั ดงัต่อไปนี8  

สําหรับตาํแหน่ง เสนอค่าตอบแทน 

สําหรับปี 2565 

ค่าตอบแทนในปี 2564 

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

กรรมการบริษทั 550,000 บาท 550,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

กาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 400,000 บาท 400,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย)  
200,000 บาท 200,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง 

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ย) 
150,000 บาท ไม่มี 

กรรมการบริหารความเสี;ยง  

(ค่าตอบแทนเพิ;มเติมสาํหรับกรรมการชุดยอ่ยที;

เป็นกรรมการอิสระ)  

100,000 บาท ไม่มี 

*  จ่ายเป็นรายไตรมาสสาํหรับ: ประธานคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 300,000 บาท/ไตรมาส กรรมการบริษทั จาํนวน 137,500 บาท/

ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 100,000 บาท/ไตรมาส กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ 

50,000 บาท/ไตรมาส/ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีGยง 37,500 บาท/ไตรมาส และกรรมการบริหารความเสีGยง (เฉพาะ

กรรมการอิสระ) 25,000 บาท/ไตรมาส 

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรับปี 2565  คือสาํหรับประธานกรรมการเป็น

จาํนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี และสําหรับกรรมการเป็นจาํนวนเงิน 550,000 บาทต่อปีต่อหนึ; งท่าน และมีมติอนุมติั

ค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ; งอยูใ่นคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดูแลกิจการเป็นจาํนวนเงิน 400,000 บาทต่อปี และสาํหรับสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ
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เป็นจาํนวนเงิน 200,000 บาทต่อปีต่อหนึ;งท่าน และมีมติอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการซึ;งอยูใ่นคณะกรรมการบริหารความ

เสี; ยง สําหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี; ยงเป็นจาํนวนเงิน 150,000 บาทต่อปี และสําหรับสมาชิกคณะ

กรรมการบริหารความเสี;ยงที;เป็นกรรมการอิสระเป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาทต่อปีต่อหนึ;งท่าน ที;ประชุมมีมติดว้ยคะแนน

เสียงมากกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี8  

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,089,279,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที< 9  เพื<อพจิารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจํานวน 22.37 ล้านบาท เพื<อเป็นเงินสํารองสําหรับกจิกรรมความ

รับผดิชอบต่อสังคม 

 

ประธานฯ แถลงใหที้;ประชุมทราบว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 55  คณะกรรมการบริษทัฯ อาจเสนอใหที้;ประชุมผูถื้อหุน้   

ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอื;นตามที;คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการของบริษทัฯ ดว้ยกไ็ด ้

 

ประธานฯ ไดแ้ถลงเพิ;มเติมต่อที;ประชุมว่า บริษทัฯ กาํหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื;องที;สาํคญั ซึ; งบริษทัฯ ได้

บญัญติัเรื;องดงักล่าวไวใ้นพนัธกิจ และภารกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะจดัสรรกาํไรจาํนวนร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิ 

ซึ; งจะมีจาํนวนขั8นตํ;า 1.75 ลา้นบาท และไม่เกิน 25 ลา้นบาทต่อปี ให้เป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคม สาํหรับการใชเ้งินสาํรองดงักล่าวจะพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงและ/หรือคณะกรรมการของบริษทัฯ และนาํเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื;อตรวจสอบเป็นระยะหรืออยา่งนอ้ยปีละหนึ;งครั8 ง สาํหรับปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร

เงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ทั8งนี8  ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 

ยอดคงเหลือของ  เงินสาํรองสาํหรับกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคมมีจาํนวน 36.26 ลา้นบาท 

 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที;ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสํารองสําหรับ

กิจกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 

มตทิี<ประชุม ที;ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรเงินจาํนวน 22.37 ลา้นบาท เพื;อเป็นเงินสํารองสําหรับกิจกรรมความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที;มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน

เสียงมีดงันี8  
 



 

หนา้ 15 จาก 16 

 

มตทิี<ลง จาํนวนเสียงที<ลงมต ิ ร้อยละของจาํนวนหุ้นที<มาร่วมประชุม

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   1,003,905,268 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.1624 

ไม่เห็นด้วย   85,373,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.8376 

งดออกเสียง   12 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

รวม 1,089,279,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 

ในวาระนี8 มีคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันี8  

 

คาํถาม คุณพิเชษฐ หุตายน ผูถื้อหุ้น ถามว่า หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐไดอ่้อนค่าลงอย่างมากหรือกลายเป็น

สกุลเงินที;ไม่มีค่าเมื;อเปรียบเทียบกบัสกุลเงินหลกัอื;น ๆ บริษทัฯ จะมีมาตรการอยา่งไรในการลดความ

เสี;ยงจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

คาํตอบ คุณกอตมั ไดใ้หค้าํตอบวา่ หากค่าเงินสกุลเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเมื;อเทียบกบัเงินสกุลอื;น ๆ รายไดข้อง

เรือซึ; งมีหน่วยเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐควรเพิ;มสูงขึ8น ในระดบัที;ส่งผลให้มูลค่าที;แทจ้ริงของรายได้

ยงัคงเท่าเดิม ในอีกทางเลือกหนึ;ง บริษทัฯ อาจเลือกที;จะรับรายไดเ้ป็นเงินสกลุอื;น 

คาํถาม คุณอุมาชษญา เจริญไชย ผูรั้บมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ถามว่า กิจกรรมเพื;อความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัฯ มีกิจกรรมใดบา้ง วตัถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี8 คืออะไร 

บริษทัฯ มีการติดตามผลของกิจกรรมเหล่านี8อยา่งไร และกิจกรรม CSR เหล่านี8 เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้

อยา่งไร 

คาํตอบ คุณกอตมั ไดใ้ห้คาํตอบว่า สาํหรับกิจกรรมเพื;อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในปี 2564 บริษทัฯ ได้

บริจาคอาหารจาํนวน 60,000 กล่องใหแ้ก่ชุมชนซึ; งไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2565 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 1 ลา้นบาทให้แก่โรงเรียนมีชยัพฒันา 

จงัหวดับุรีรัมย  ์ทั8งนี8  กิจกรรมเพื;อความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ไดเ้ป็นไปเพื;อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 

หากแต่กิจกรรมดงักล่าวนั8นเป็นไปเพื;อผลประโยชนข์องสงัคมโดยรวม 
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ในที;ประชุมไม่มีผูใ้ดเสนอเรื;องอื;นใดเพื;อใหพ้ิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที;เขา้ร่วมประชุมและกล่าว

ปิดประชุมเวลา 12:30 นาฬิกา 

 

 

ลงชื;อ _______________________________ ประธานในที;ประชุม 

                   (นายชยัภทัร ศรีวสิารวาจา) 

 

 

ลงชื;อ ________________________________เลขานุการบริษทัฯ/ ผูบ้นัทึกการประชุม 

             (นางสาวสมปรารถนา เทพนภาเพลิน)  

 

 


