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                                             บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน ) 
                               ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
รายงานการประชุมสามัญประจำปี  2563 

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด ( มหาชน )  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  ธรรมาคาร   

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  จังหวัดสมุทรปราการ 
วันศุกร์ ที ่3 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

คุณอวยชยัฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัประจำปี 2563  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 
และตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารในราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน  ทำให้บริษัทฯ ไมส่ามารถจัดการประชุมตาม
สถานท่ีทีแ่จ้งไว้แต่แรกในหนังสือเชิญประชุมได้ และต้องปรับเปลี่ยนสถานท่ีการจัดประชุมมาประชุม ณ ห้องประชุม
อเนกประสงค์ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด 19 อย่าง
เคร่งครดั เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทุกท่านมีความปลอดภัยจากการแพรร่ะบาดดังกล่าว   การประชุมทีจ่ัดขึ้นในวันนี้เพื่อรายงานผล
การดำเนินงานในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ  พร้อมกับมีวาระตา่ง ๆ  ที่จะต้องขอให้ท่ีประชุมได้พจิารณาอนุมัติ รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือเชญิประชุมทีไ่ด้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนัน้คณุอวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการ
บริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม  ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

 
รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

  1.  คุณประกิต  ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท  
  2.  คุณศรีภูม ิ      ศุขเนตร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
       ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   
  3.  คุณวรวรรณ     งานทว ี  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  4.  คุณสุรเดช  ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
  5.  คุณวิณณ ์  ผาณติวงศ ์ กรรมการบริหาร   
 
โดยบริษัทมีกรรมมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน แต่ด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด 19 ทำให้บริษัทฯมี

ความจำเป็นเรียนเชิญกรรมการเขา้ประชุมเพียง 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 45 เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุม 
คุณอวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้ที่ไดร้บัเชิญใหเ้ข้าร่วมประชุมเพิ่มเตมิไดแ้ก่ คุณระพีพรรณ พิบลูย์ศลิป์ ผู้จดัการฝา่ยการเงิน

และบัญช ี   และคุณพรีเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์   ผู้สอบบญัชี  จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จำกัด  ใหเ้ข้าร่วมประชุมในวันนี ้ 
เพื่อช้ีแจงตอบข้อซักถามในประเดน็ท่ีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง  และร่วมเป็นพยานการตรวจนับคะแนน    

 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจำกดั       

พ.ศ. 2535  มาตรา 103  และ  ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22.  ไดก้ำหนดว่า  การประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี )  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน  หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด   และต้องมี
จำนวนหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้
มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9  ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน  17  ราย รวมมผีู้ลงทะเบยีนเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย  นบัจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม  107,523,231  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 41.62  ของจำนวนหุ้นทีจ่ำหน่าย
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แล้วของบริษัทฯ  จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย  หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญทา่นประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ
ท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป   

   
คุณประกิต  ประทีปะเสน   ประธานคณะกรรมการบริษัท   ไดก้ล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชมุตาม

ระเบียบวาระ 
   

วาระที่  1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจำปี  2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 
  ประธานฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562   ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  
4 เมษายน 2562  โดยบริษัทฯ ไดแ้นบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว  
   

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิป็นคะแนนเสยีงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจำป ี2562 
 

วาระที่  2    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2562 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้คณุสรุเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร  เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ 

ประจำปี 2562    ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
  

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำป ี 2562 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อความ
ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 4 นาที โดยมรีายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลทีเ่สนอในรายงานประจำปี 2562 
และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมต ิ

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี  2562     

 
วาระที่  3    พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562 

    ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดลุและงบกำไรขาดทุนประจำป ี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของ
บริษัทฯ  ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคญัจากผูส้อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป ี 
2563  ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และขอให้ท่านประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
เพิ่มเตมิ 
 

คุณสรุเดชฯ  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2562 ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษัทฯ มีรายได้
รวมประมาณ  430.62  ล้านบาท  กำไรขั้นต้น  127.75  ล้านบาท  กำไรจากการดำเนินงาน  15.56  ล้านบาท  รายได้อื่น ๆ 
10.15  ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ  31.34  ล้านบาท  กำไรสุทธิ  32.67  ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น  0.13  บาท 
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 แหล่งทีม่าของรายได้ในป ี2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือซ่อม  คิดเป็น 83 % รายได้จากงานเรือต่อ คิดเป็น 10 % 
รายได้จากบริษัทย่อย ประมาณ 5  % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 2 % 

คุณสรุเดชฯ ได้แสดงรายได้ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 – 2562 จะเห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากงานเรือต่อ
และงานโครงการใกล้เคียงกับปี 2561 ส่วนรายได้ทีล่ดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จะเป็นงานซ่อมเรือและรายได้จากบริษัทย่อย โดย
เฉพาะงานซ่อมเรือที่อู่สมุทรปราการ รายไดล้ดลงประมาณ 29.2  ล้านบาท  ซึ่งมีสาเหตมุาจากได้มีอบุัติเหตุในระหว่างการทำงาน
แต่ไมเ่ป็นเหตุร้ายแรง  ทำให้กำหนดการนำเรือข้ึนอู่ต้องคลาดเคลือ่นออกไปและเสียโอกาสในทางธุรกิจ  และในปลายปี 2562  
บริษัทฯ ได้มีขดุรอกหน้าท่าเพื่อให้สามารถจมอูไ่ด้ตามมาตรฐานในการนำเรือของลูกค้าขึ้นอูไ่ด้มากข้ึน  นอกจากน้ียังมีปัญหา
เรื่องการแขง่ขันสูงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ คู่แข่งที่เคยรับเรือตา่งประเทศขนาดใหญ่ กลับมารับเรือที่มีขนาดใกล้เคยีงกัน  ทำให้
มีการตดัราคากันอย่างรุนแรง  ส่วนรายได้จากการจอดเรือทีล่ดลงเนื่องจากลูกค้าได้ขายเรือออกไป  รายได้งานซ่อมเรือสาขาสุ
ราษฎร์ธาน ีสูงกว่าปี 2561 ประมาณ 4.2  ล้านบาท  ซึ่งสามารถทำรายได้เลี้ยงตัวเองได้  สรุปรายไดเ้ฉพาะจากการซ่อมเรือในป ี
2562 ลดลงจากปี 2561 ประมาณ  55.7  ล้านบาท พร้อมกับแสดงอัตรากำไรสุทธิเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562  รายการ
สำคัญในงบดลุ  ณ 31 ธันวาคม 2562 และอตัราส่วนทางการเงินท่ีสำคญัให้ท่ีประชุมรับทราบ 

  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                         31/12/2562    31/12/2561 
           ( ปรับปรุงใหม่ )    

 กำไรสุทธิ  (%)   (Net Profit Margin)                           0.23                  4.96                                         
 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (% )  ( Return on Equity )                            0.23                  5.54                   

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%)  (Return on Asset )                   0.13                  3.51                 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้  (Debt to Equity Ratio)       0.76                  0.64                    
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น  (บาท )   ( Book Value per Share )       1.66                  1.77                
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   ( Net Profit per Share )                   0.004                 0.10 
 
ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุน้ได้สอบถามปัญหา  แต่ไมม่ีท่านใดประสงค์จะสอบถาม  ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุม

ลงมติในวาระนี ้
  ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ 

   

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
  มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสดุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562        

 วาระที่  
4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อนุมัการ  

  
4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 116 ประกอบกับ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เปน็ทุนสำรอง    ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5 %) 
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนสำรองนีจ้ะมีจำนวนไมน่้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) 
ของทุนจดทะเบียน 
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บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 25,829,111.00  บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ครบถ้วนตามกฎหมาย  บริษัทฯ จงึไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี ้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติอนุมัติเป็นเสียงเอกฉันท์  ไม่จดัสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง  เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดส้ำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย 
 
 4.2 พิจารณาอนุมัติจา่ยปันผล 

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม  พ.ร.บ.  บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  มาตรา 115 ประกอบกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27.   บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากกำไรมิได้   และในกรณีที่บริษัทฯ ม ี   
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จา่ยเงนิปันผล  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 %  ของกำไรสุทธิของ      
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี  หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแลว้ (ถ้ามี)     

 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นท่ีชำระแล้วจำนวน  258,291,087  หุ้น  ในรอบบัญชี ปี 2562  บรษิัทฯ มีกำไรสุทธิ       

(งบเฉพาะกิจการ)  จำนวน 11,775,079 บาท  คิดเป็นกำไรต่อหุ้น ประมาณ 4 สตางค์  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วยังเห็นว่า
สถานการณ์ของบริษัทฯ ยังมีความแขง็แกร่งและสามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี  และหากจัดสรรเงินปนัผลตามนโยบาย จะมี
จำนวนเงินท่ีน้อยมาก  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05  บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทีจ่่ายทั้งสิ้นจำนวน  12,914,554  บาท คิดเป็นร้อยละ 109.68 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้เกินกว่าผลกำไรซึ่งมาจากกำไรสะสม
ของบริษัทฯ  และกำหนดจา่ยเงินปันผลภายในวันท่ี  30 เมษายน 2563   

 
ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี ้
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์   ให้จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น

ในอัตราหุ้นละ  0.05  บาท  รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายท้ังสิ้นจำนวน  จำนวน  12,914,554  บาท   และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวันท่ี  30 เมษายน 2563 
 
 วาระที่  5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี  2563 

ประธานฯ ได้ช้ีแจงที่ประชุมถึงขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมี
กรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าว
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สามารถไดร้ับการคัดเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และในปี 2563  มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระจำนวน  4  ท่าน ได้แก ่

 
      1. คุณประกติ ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท 
  2. คุณลักขณา ศรีสด  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  3. คุณธีรพงษ์ ตัณฑไ์พบูลย ์ กรรมการบริษัท  
      4. คุณวิณณ ์ ผาณติวงศ ์ กรรมการบริหาร 
 
 ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า  ในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นว่า  กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฎิบัติหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นควรให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน 
กลับเข้ารับตำแหน่งอกีวาระหนึ่ง ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ก็เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว 
 เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่มีรายช่ือต้องพ้นตำแหน่งตามวาระและถือเป็นผู้มสี่วนได้เสีย ประธานฯ 
จงึได้มอบหมายให้คณุศรภีูมิ ศุขเนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ดำเนินการ
ประชุมในวาระนี ้
 

คณุศรภีูมิฯ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ทา่น เพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  โดยขอให้
ที่ประชุมไดล้งมติเป็นรายบุคคลตามลำดับ   

 
 ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้

 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน  26 ราย  นับเป็นจำนวนหุ้น  107,523,231  หุ้น 

รายชื่อกรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1. คุณประกติ  ประทีปะเสน 107,523,231 100 - - - - - - 

2. คุณลกัขณา  ศรีสด 107,523,231  100 - - - - - - 

3. คุณธีรพงษ ์ ตัณฑไ์พบูลย ์ 107,523,231 100 - -  - - - - 

4. คุณวิณณ์  ผาณิตวงศ ์ 107,523,231 100 - - - - - - 

 
 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเสยีงเอกฉันท์ ให้กรรมการทั้ง  4  ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  ในปี 
2563  อีกวาระหนึ่ง    
 
           วาระที่  6     พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี  2563  
 ประธานฯ    ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายป ีสำหรับปี  2563  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว   โดยมรีายละเอียดดังนี ้    
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  11  ท่าน     จำนวน 1,740,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน     จำนวน    390,000    บาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  3  ท่าน   จำนวน    180,000    บาท 
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท)  เท่ากับปี  2562 
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นอกจากนีป้ระธานฯ  ได้ช้ีแจงที่ประชุมถึงการพิจารณาจา่ยโบนสัใหแ้กค่ณะกรรมการ ในรอบผลการดำเนินงาน ปี 
2562 ว่า  คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแล้วมีความเห็นว่าสอดคล้องกันว่า   ถึงแม้ผลการ
ประเมินคณะกรรมการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แตเ่มื่อพิจารณาร่วมกับผลประกอบการในปี 2562 ที่มีกำไรลดลง  จึงเห็นสมควรให้  
งดการจ่ายเงินโบนัสของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบป ี2562 

ประธานฯ เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา   และขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้   
ผลการลงคะแนนเป็นดังนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 
 มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิด้วยเสียงเอกฉนัท์ 

           1.  ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2563 เป็นดังนี้ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  11  ท่าน  รวม 1,740,000  บาท 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  3  ท่าน  รวม 390,000  บาท และ 
     ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน  3  ท่าน  รวม  180,000    บาท 
     รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  สำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน  2,310,000  บาท 
           2.  ใหง้ดจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนนิงาน ปี 2562   

 
 วาระที่  7   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และค่าสอบบัญชีประจำปี  2563 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  แต่งตั้งผู้สอบบญัชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563    ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  ดังนี ้    

 นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ ์  ผู้สอบบัญชีรับอนญุาต  เลขท่ี 4752  หรือ         
นางสาววันนิสา งามบัวทอง     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 6838  หรือ 
นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย     ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต  เลขท่ี 9169  ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบญัชธีรรมนติิ จำกัด               

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบญัชีปี 2563   
 
พร้อมกันน้ีประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน   

ไม่เกิน  940,000  บาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน  40,000  บาท  และเมื่อรวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท 
รวมเป็นค่าสอบบัญชี  1,135,000  บาท  ปรับเพิม่ขึ้นจากปี 2562 จำนวน  40,000 บาท    
 
 คุณสิทธิโชค  บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่า  ค่าสอบบัญชีตามที่เสนอนั้น  ได้รวมค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชตีามมาตรฐานใหม่หรือยัง 
 คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่าได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่ทางผูส้อบบัญชีขอปรับขึ้นค่าสอบบญัชีในปี 2563 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ได้สอบถาม  และเมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเตมิ  ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชุมลง
มติในวาระนี้  
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 ผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้    
   

การออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จำนวนเสียง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

107,523,231 100 - - - - - - 

 มตทิี่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และอนุมัตคิ่าสอบบัญช ี

          ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ      

 

 วาระที่  8   เร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้เปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นไดส้อบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 

 

คุณสิทธิโชค  บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามถึงสัญญาเช่าท่ีดินที่เป็นท่ีตั้งของอู่เรือว่ามีปัญหา

อย่างไรหรือไม่  และได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพของอูแ่ล้วหรือยัง 

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่า  ที่ดินที่เช่าได้ตกลงทำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี  เหลือระยะเวลตามสญัญาอกีประมาณ 25 ป ี

ไม่มีปญัหาการใช้ประโยชน์ตามสญัญาแต่อย่างใด  บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  แต่มีบางช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องขดุ

รอกดินที่มาสะสมบริเวณหน้าท่าเพื่อให้สามารถทำงานรับเรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของอู ่

 

คณุสิทธิโชค  บุญวณิชย์ ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง : บริษัทฯ มีแผนงานการซ่อมเรือแตล่ะประเภท  เพื่อให้การ

ทำงานการซ่อมเรือมีประสิทธภาพมากที่สุดอย่างไร 

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่า  บริษัทฯ มีข้อมูลประวัติการซ่อมเรือของลูกค้าแตล่ะลำ  และการซ่อมเรอืยังต้องเป็นไปตาม

ข้อกำหนดการเดินเรือใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อการต่อทะเบยีนเรือ  แตล่ะลำมีแผนการซ่อมล่วงหน้าโดยหารอืร่วมกับลูกค้า การบริหาร

จัดการการซ่อมทำตามลักษณะงานเพื่อให้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สงูสุด โดยคำนึงถึงกำหนดเวลาการส่งมอบให้ทันตามสัญญา ซึ่ง

เป็นจุดแข็งของเรา 

 

คุณสิทธิโชค  บญุวณิชย์ ผู้ถือหุน้มาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามถึงความยากง่ายระหว่างการซ่อมทำเรือรบ กับเรือ

สินค้า  และโอกาสที่จะรับงานต่อเรือให้กับกองทัพเรือ 

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่า มีความแตกต่างกันตามลักษณะงาน  ใช้ความชำนาญแตกตา่งกันโดยมีวิธีการทำงานเฉพาะ  ซึ่ง

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำงานในการซ่อมทำเรือในแตล่ะประเภท  ส่วนการต่อเรือให้กับทางกองทัพเรือ  บริษัทฯ ก็ได้เข้า

เสนอราคาเมื่อมีการประกวดราคาซึ่งเป็นเรื่องการแข่งขัน  แต่บรษิัทฯ ยังมีความพยายามที่จะเข้าไปเสนองานเพื่อรับงานจาก

กองทัพเรือในอนาคต 

 

คุณสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  :  ผู้ถือหุ้นมาประชุมทุกปี  ดีใจที่ปีนี้ได้มาประชุมทีอู่่เรือ  ได้สอบถาม

ว่าหลังจากปีท่ีแล้ว  บริษัทฯ ไดไ้ปรับงานโครงสร้างที่สะเดา  มีการปรับปรุงหน้าท่าเรยีบร้อยแล้ว เป้าหมายปีนี้จะเป็นย่างไร  

เพราะในปีนี้ก็สถานการณ์ไมค่่อยดี  และทีผ่่านมาเราไมม่ีงานต่อเรือ  ในงบประมาณใหม่บริษัทฯ จะมโีอกาสเข้าไปรับงาน  

เพราะกำไรจะมาจากงานต่อเรือ  และขอบคณุบริษัทฯ ท่ียังมีการจ่ายเงินปันผลซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นจะอยูส่นับสนุนบริษัทฯ ต่อไป 
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คุณสรุเดชฯ  ช้ีแจงว่า หลังจากได้มีการลงทุนทำท่าใหม่  จะเหน็มีเรือของกองทัพเรือจอดอยู่  เดิมเราเช่าพ้ืนท่ีใน

กองทัพเรือ แต่หลังจากทำท่าเสรจ็ก็ยา้ยเรือมาที่อู่ ทำให้ประหยัดคา่ใช้จ่ายได้ประมาณ 3 แสนบาท  ส่วนงานต่อเรือ บริษัทฯ เพิ่ง

จะลงนามสัญญาต่อเรือโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ( EA ) เป็นเรือคาตามารัน จำนวน 12 ลำ มูลคา่งานรวม 150 ล้านบาท มี

กำหนดเริม่งานในเดือน เมษายน 2563  ระยะเวลาโครงการประมาณ 360 วัน มีงานต่อเนื่องในโครงการเรือเก็บผักตบชวา   

นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดเ้ข้าประมูลงานทุกโครงการ  แต่ปีนี้การแขง่ขันสูงมาก ผู้ชนะการประมลูไดง้านไปในราคาที่เสี่ยงกับการ

ขาดทุนมาก  โดยรวมคาดหมายวา่ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ  500 ล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 9 %   

คณุสมชาย ปัดภยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  : สอบถามว่าในช่วงทีจ่ีนมีปัญหา การแข่งขันอู่ต่างชาติลดลงหรือไม ่

คุณสรุเดชฯ  ช้ีแจงว่า  ตั้งแต่มีสถานการณ์ไวรัส ทำให้เรือเข้าประเทศจีนไม่ได้ บางส่วนเข้าไปแหลมฉบัง ทำให้การ

แข่งขันกับจีนลดน้อยลง ในขณะที่บริษัทฯ มีลูกคา้ต่างประเทศท่ีเป็นเรือรีเฟอร์ (Reefer)  ก็ยกเลิกการเข้าซ่อมทำเช่นกัน  

เนื่องจากถูกยกเลิกสินค้า ซึ่งสถานการณ์ในจีนก็มีท้ังด้านบวกและลบ  บริษัทฯ กไ็ด้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับปญัหาที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

  

คุณสมชาย ปัดภยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่าหลังจากท่ีได้มีการปรับปรุงอู่ไปแล้ว มีการทำหน้าท่าใหม่ 

จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มขึน้อย่างไรบ้าง 

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่า  บริษัทฯ จะมีพื้นทีต่่อเรือได้เพิ่มขึ้น 2 ลำ  ทำงานได้รวดเร็วข้ึน  พร้อมกับการลดค่าใช้จ่ายได้

จำนวนหนึ่ง   

 

คุณสมชาย ปัดภยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : อยากให้พดูถึงอู่สรุาษฎร์ธานมีีความก้าวหนา้อย่างไร  

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่าในปี 2562 ผลการดำเนินงานดีขึ้น 8 % จากปี 2561  เริ่มเลี้ยงตัวเองได้   มีลูกคา้เรือราชการ

เพิ่มเตมิจากกรมศุลกากร  กองทัพเรือ มีการตอบรับทีด่จีากลูกค้าเอกชน  นอกจากน้ีอู่ยังเป็นตัวแทนซ่อมเรือยางท้องแข็งของ 

Zodiac ซึ่งเป็นยี่ห้อลำดับต้น ๆ ของโลก ส่วนมากเป็นเรือทีใ่ช้ในกองทัพเรือ หน่วยปฏิบัตการพิเศษเปน็ส่วนใหญ่  ในประเทศ

ไทยมีใช้ เกือบ 2000 ลำ  น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ  ซึ่งในปีน้ีไดต้ัง้เป้าหมายรายได้ที่อูสุ่ราษฎร์ธานี จะเติบโตเพิม่ขึ้น 20 % 

 

คุณสมชาย ปัดภยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามว่าฝ่ายบริหารได้ประเมินสถานการณ์ของไวรัสโควดิ 19    

มีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไรบา้ง  

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่า  บริษัทฯ ไดพ้ิจารณางานซ่อมเรือตามกลุ่มลูกค้า  ถา้สถานการณ์ยืดเยื้อยาวนานและมีความ

รุนแรงขึ้น  ลูกค้าเรือไทยไม่สามารถออกวิ่งได้ การเติบโตอาจจะลดลงประมาณ 2 %  และถ้าเรือภายในประเทศไม่สามารถ   

ออกวิง่ได้เลยก็จะถดถอยมากข้ึน  แต่โดยภาพรวม ๆ บริษัทฯ ยังมีงานโดยเฉพาะงานต่อเรือลูกค้าไดล้งนามสัญญากับเราแล้ว แต่

ที่กังวลมากกว่าคือเรื่องของการดแูลพนักงานให้ปลอดภยัจากการแพร่ระบาด  บริษัทฯ มีมาตรการปอ้งกันที่เข้มงาด  เพราะเรา

ใช้คนและช่างฝีมือ  เพื่อใหย้ังสามารถทำงานไดต้่อเนื่อง   รวมทั้งบริษัทฯ มบีริษัทลูกที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ท่ีสามารถผลติน้ำยา 

และแอลกอฮอลท์ี่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ในช่วงวิกฤตนี้ 

 

คุณสมชาย ปัดภยั ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : สอบถามถึงงบลงทุนในป ี2563 

คุณสรุเดชฯ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้ตัง้งบประมาณไว ้30 ล้านบาท  แตห่ลังจากมสีถานการณ์ตามที่ทราบ ได้มีการตัด

งบประมาณบางส่วนออก ตามความจำเป็น ประมาณ 6 ล้านบาท  มีการวางแผนประหยดัค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีต้นทุนเพิ่มจาก

สถานการณ์โควดิ 19 ด้วยเช่นกับ 




