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บริษทั นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 
วนั เวลาและสถานทีป่ระชุม:  
ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 
ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  
 
เร่ิมประชุม 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางสาวโสภณา 
ภาระพฤติ เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  
 
ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะของบริษทั   
นามยง เทอร์มินลั จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ดงัน้ี  
ผู้ถือหุ้นทีม่าด้วยตนเอง 25   ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 506,770,600  หุ้น 
ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ 185  ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 531,872,900  หุ้น 
รวมทั้งหมด 210 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,038,643,500  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 83.7616 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด 1,240,000,000  หุ้น 
ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33 ซ่ึงก าหนดวา่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 
จากนั้นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะน าผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมโดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด 12 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
 ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
 นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นบริหารจดัการ 
ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 



 

2 

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 
นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ  
นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ดร.วชิญะ เครืองาม กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
นายอมรณัติ จรรยงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบติัการ 
นายวรีะพงษ ์ศรีภา ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายปฏิบติัการ 
นายพลูศกัด์ิ บุญชู ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 
 
ประธานไดก้ล่าวแนะน าที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีท่ีเขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ดงัน้ี  
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางสาวณฐัธิดา กล่ินศรีราช  
  
นางสาวยิง่รัก ตรีสรานุวฒันา และ 
นายปัณณทตั คชรินทร์ 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั อาร์ แอนด ์ที เอเชีย      
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
โดยมีนางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวฒันา ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน (inspector) และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประธานไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายยอ่ยท าหนา้ท่ีเป็นพยานในการตรวจ
นบัคะแนน หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยใดเสนอตวัเขา้เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพิ่มเติม 
 
เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงระเบียบ ขั้นตอนของการประชุมผูถื้อหุ้น การลงคะแนนเสียง การนบั
คะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผูถื้อหุน้  
 
ระเบียบและข้ันตอนการประชุม 
การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะด าเนินไปโดยเรียงล าดบัวาระการประชุมตามท่ีปรากฏในหนงัสือบอกกล่าว
เรียกประชุม มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรณีอ่ืนๆให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษทั และภายหลงัจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน 
ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระ ทั้งน้ีประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ
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เสนอแนะไดใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัยให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมแจง้ช่ือและนามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบนัทึกการประชุม  
 
นอกจากน้ี ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมและเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณา
ก าหนดวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดการด ารงต าแหน่งตามวาระเพื่อแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 
การลงคะแนนเสียง 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียงและผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้นยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนของคสัโตเดียน  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่แสดงความจ านงใน
การลงมติไม่วา่แบบใดจะถือวา่ผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทั การลงคะแนนเสียงท าโดยการ
กาเคร่ืองหมายกากบาทลงในบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บจากจุดลงทะเบียน 
  
การนับคะแนนเสียง 
บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของท่ีประชุมในแต่ละวาระ 
ส าหรับการลงคะแนนในวาระท่ี 5 จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยบริษทัจะเก็บบตัรทุกใบ
ของวาระน้ีเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมบริษทัได้เก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานต่อไป  
 
กรณีบตัรเสีย ไดแ้ก่บตัรท่ีมีการลงความเห็นมากกวา่ 1 ประเภทยกเวน้ความเห็นของคสัโตเดียนหรือบตัรลงคะแนนท่ี
มีการขีดฆ่าความเห็นโดยไม่ลงนามก ากบัหรือมีการขีดฆ่าทั้งใบหรือบตัรช ารุดไม่สามารถอ่านผลได ้
 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาภายหลงัการประชุมเร่ิมข้ึนแลว้ยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดน้บัตั้งแต่ระเบียบ
วาระท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมนั้นๆ เป็นตน้ไป จากนั้นประธานไดด้ าเนินการประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 28

เมษายน 2560 
 

ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนั
ศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ส าเนารายงานการประชุมไดมี้การจดัส่งให้กบักระทรวงพาณิชย ์ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว 
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รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายงานการประชุม
ดงักล่าวไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและไดส่้งส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 
1 ของหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 
มีผู้ถือหุ้นที่                            คะแนน (เสียง)                                       คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,045,210,500 99.9933 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 70,000 0.0067 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  1,045,280,500 100.0000 

   หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 213 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 6,637,000 หุ้น 

 
วาระที ่2 เพือ่ทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

 
ดร.เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดร้ายงานผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี  
 
ปริมาณรถยนตผ์า่นท่า 
ปริมาณรถยนตผ์า่นท่าเทียบเรือ A5 ในปี 2558 จ านวน 985,185 คนั ในปี 2559 จ านวน 989,907 คนั 
และจ านวน 946,769 คนัในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 4.36 จากปี 2559  
 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผดิชอบต่อสังคมและการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
ในปี 2560 บริษทัไดรั้บผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เฉล่ียร้อยละ 88 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
ไวว้างใจของลูกคา้ในมาตรฐานการใหบ้ริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  
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บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในการบริหารงาน ซ่ึงผลของการ
ด าเนินงานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองท าใหบ้ริษทัไดรั้บการยอมรับดงัน้ี 
 เป็น 1 ใน 65 บริษทัใหอ้ยูใ่น Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุน้ย ัง่ยนื”  
 เป็น 1 ใน 110 บริษทัท่ีไดรั้บ CGR score 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”  
 เป็น 1 ใน 114 บริษทัท่ีไดรั้บคะแนนเตม็ร้อยละ 100 ตามเกณฑ ์AGM Checklist  

บริษทัยงัคงมีการพฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองไดแ้ก่ 
 ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง

ย ัง่ยนื เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)  

 อนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม)  
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมหรือ CSR ในปีท่ีผา่นมามี 2 โครงการท่ีส าคญัคือ  
 บริษทัสนบัสนุนโครงการมอบสายตาเป็นของขวญั โดยความร่วมมือระหวา่งมูลนิธิ Onesight 

กระทรวงสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย สถาบนัวิทยาการตลาดทุน และมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย โดยมอบแวน่ใหก้บัผูย้ากไร้กวา่ 6,000 ราย 

 โครงการ Happy Healthy ส่งเสริมสุขภาพให้กบัพนกังาน พนัธมิตรทางธุรกิจและลูกคา้ไดม้า
ร่วมเล่นกีฬาเช่น โครงการ Mini-Marathon 2017 โครงการ Namyong Badminton Tournament 
2017 นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั
แลว้ยงัท าใหสุ้ขภาพดี เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานดีข้ึนอีกดว้ย 

 
บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัดา้นการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ แมว้า่ในปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้
ร่วมโครงการ CAC แต่บริษทัยงัคงมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด
ในปี 2560 ไดมี้การส่งตวัแทนพนกังานไปเขา้ร่วมงาน วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ปี 2560 จดัโดยองคก์ร
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) และผลส ารวจของการทดสอบความเขา้ใจของพนกังานในเร่ือง
การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่พบว่า “นอกเหนือจากตอ้งท างานตามหน้าท่ีรับผิดชอบแล้ว เร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและไม่กระท าการอนัน่าจะเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ตอ้งท าเป็นอนัดบั 1” 
 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน ได้ ช้ีแจงถึง
ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการถึงการเปล่ียนแปลง
ตวัเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั ดงัน้ี 
 รายไดร้วม  1,422 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.3 สาเหตุหลกัเกิดจาก

รายไดจ้าก warehouse ลดลง 9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4 จากปี 2559 เน่ืองจากปี 2560 มีการบอก
เลิกสัญญากบัลูกคา้บางรายเน่ืองจากลูกคา้ผิดสัญญา อยา่งไรก็ดีบริษทัมีรายไดจ้ากการริบเงิน
ประกนัตามสัญญาจ านวน 5.5 ลา้นบาท  
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 รายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือเพิ่มข้ึนแมว้่าปริมาณรถยนตผ์า่นท่าจะลดลง สาเหตุหลกั
มาจากขนาดของรถยนต์ท่ีใหญ่ข้ึน ท าให้ RT เฉล่ียต่อคนัเพิ่มมากข้ึน และมีการปรับราคา
ค่าบริการพื้นท่ีจอดพกัรถยนตเ์พิ่มข้ึนในบางพื้นท่ี 

 ก าไรสุทธิ 389 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 1 ลา้นบาท 
สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 สินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,357 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.5 จากปี 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากการตดัค่า

เส่ือมราคาของตน้ทุนโครงการและส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 
 หน้ีสินรวมเท่ากบั 603 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.2 จากปี 2559  
 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 3,754 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 17 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.5 จากปี 2559 เป็นผล

จากก าไรสุทธิของบริษทัหลงัหกัเงินปันผลท่ีจ่ายในระหวา่งปี 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
เสนอแนะให้มีการจดัท า QR Code เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพื่อการเขา้ถึงขอ้มูลได้สะดวกรวดเร็วก่อนวนัประชุมนอกเหนือไปจากการได้รับ 
CD-Rom และการรับเอกสารฉบบัจดัพิมพ ์(Hard Copy) ในวนัประชุม 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุม  
รับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุ้นไวด้ าเนินการในปีถดัไป และในปีหนา้จะให้จดัพิมพง์บการเงินอยู่ใน
เล่มเดียวกนักบัรายงานประจ าปีแทนการจดัพิมพแ์ยกเล่ม 
 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
1. พื้นท่ีให้บริการคลงัสินคา้ปัจจุบนัมีการใช้พื้นท่ีแลว้ร้อยละ 43% ฝ่ายจดัการมีการวางแผนใน

การบริหารจดัการพื้นท่ีส่วนท่ีเหลืออยา่งไร และในอนาคตมีแผนงานในการเพิ่มรายไดข้องการ
ใหบ้ริการคลงัสินคา้อยา่งไร 

2. การซ้ือหุ้นใน LRT อีกร้อยละ 29 จะส่งผลดีต่อบริษทัอยา่งไร เหตุใดทางฝ่ายจดัการจึงเห็นว่า
การเขา้ซ้ือหุ้นเพิ่มจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และผลประกอบการท่ีผ่านมาของ C0 มีก าไร
หรือไม่ 

ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
1. พื้นท่ีการใหบ้ริการคลงัสินคา้ปัจจุบนัมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือก่อสร้างเสร็จแลว้ประมาณ 150,000 

ตร.ม. กบัอีกประมาณ 120,000 ตร.ม.อยูร่ะหวา่งการบริหารจดัการพื้นท่ี ดงันั้นหากคิดอตัราการ
การใชพ้ื้นท่ีจากส่วน 150,000 ตร.ม. เรามีการใชพ้ื้นท่ีแลว้มากกวา่ร้อยละ 75 ส าหรับการบริหาร
จดัการพื้นท่ีท่ีเหลืออยูไ่ม่วา่จะเป็นส่วนท่ีมีการบอกเลิกสัญญากบัลูกคา้และอีก 120,000 ตร.ม. 
นั้นคาดวา่ภายในปีน้ีจะมีการเจรจาใชพ้ื้นท่ีแลว้เสร็จ 
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2. การซ้ือหุน้ในท่าเรือ C0 เป็นผลดีต่อบริษทั เน่ืองจากเม่ือเทียบกบัท่าเรือเฟส 3 ซ่ึงจะเร่ิมประกาศ
ใหมี้การเขา้ประมูลในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ จะมีอายุสัมปทานนอ้ยกวา่อายุสัมปทานคงเหลือของ
ท่าเรือ C0 ซ่ึงในการด าเนินการเฟส 3 นั้นจะตอ้งมีการลงทุนถมทะเล ซ่ึงเป็นตน้ทุนท่ีผูเ้ขา้
ประมูลเฟส 3 ตอ้งรับภาระตน้ทุนสูงกวา่ 
 
หากเปรียบเทียบผลตอบแทนในการเขา้ลงทุนใน C0 เพิ่มอีกร้อยละ 29 กบัการประมูลท่าเรือ
เฟส 3 นั้นถือวา่การเขา้ซ้ือหุน้ร้อยละ 29 ใน C0 ถูกกวา่การลงทุนในท่าเรือเฟส 3  

3. ผลประกอบการของท่าเรือ C0 ในปี 2560 LRT มีก าไรประมาณ 60 ลา้นบาทเน่ืองจากราคา
น ้ ามันต ่าลง จึงแบ่งก าไรมาให้กับบริษัทประมาณ 12 ล้านบาท หลังหักค่าค่าตัดจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าเส่ือมราคาซ่ึงเป็นตวัเลขในทางบญัชีท่ีสูงกว่าตวัเลขก าไรท่ี LRT 
แบ่งมาให ้ปรากฎวา่มีทา้ยท่ีสุดเป็นส่วนแบ่งขาดทุนประมาณ 7 ลา้นบาท  
 
ทั้งน้ีในปี 2561 น้ีความสามารถในการรองรับการส่งออกของอุปกรณ์แท่นขุดเจาะขนาดใหญ่
ของลูกคา้ในกลุ่มอุตสหกรรมน ้ามนัจะกลบัมาฟ้ืนตวัอีกคร้ัง เน่ืองจากในปี 2560 มีการชะลอตวั
ของอุตสาหกรรมน้ีจากผลของราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกต ่าลง  

 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
เหตุใดทาง NYK ถึงยอมขายหุน้เพิ่มให ้ทั้งๆท่ีท่าเรือดีและมีราคาถูกตามท่ีทางฝ่ายจดัการไดแ้จง้และ
บริษทัจะใชเ้งินท่ีมีอยูแ่ลว้หรือตอ้งเพิ่มทุนในการซ้ือหุน้เพิ่ม 
ค าตอบ : ดร.เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เป็นขอ้ตกลงตั้งแต่แรกตอนท่ีเขา้ร่วมลงทุนใน C0 ร่วมกนั โดยใชเ้งินท่ีมีอยูต่ ั้งแต่ตอน IPO  
 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
ท่าเทียบเรือ A5 มีความสามารถในการรองรับปริมาณรถยนตผ์า่นท่าไดก่ี้คนั 
ค าตอบ : ดร.เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ปัจจุบนัรองรับไดถึ้ง 1.5 ลา้นคนั 
 
ค าถาม : นายวรีะวฒัน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
1. Utilization rate ของท่าเรือ A5 เป็นเท่าไหร่ 
2. Occupancy rate ของการใหบ้ริการคลงัสินคา้ภายหลงัการสร้างครบหมดแลว้เป็นเท่าไหร่ 
3. รายไดแ้ละก าไรของ LRT เป็นเท่าไหร่ 
4. ภายหลงัการซ้ือหุน้ร้อยละ 29 เพิ่มใน LRT รายไดแ้ละก าไรท่ีจะแบ่งมาใหบ้ริษทัเป็นเท่าไหร่ 
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. Utilization rate ของท่าเรือ A5 คิดเป็นร้อยละ 65  
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2. Occupancy rate ของการใหบ้ริการคลงัสินคา้ของพื้นท่ี 150,000 ตร.ม. ประมาณร้อยละ 75 ส่วน
พื้นท่ีท่ีเหลือเม่ือไดข้อ้สรุปก็จะสามารถใหบ้ริการไดเ้ลย 

ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
บริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 20 ซ่ึงในตอนลงทุนซ้ือ C0 จะมีค่า goodwill ซ่ึงจะทยอยตดัทุกปี ซ่ึงน าส่วน
แบ่งก าไรหกักบัค่า goodwill ท  าใหบ้ริษทัไดรั้บส่วนแบ่งขาดทุนในปี 2560 
 
ค าถาม : นายวรีะวฒัน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
1. จากท่ีฝ่ายจดัการแจง้มานั้นเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีตอนท่ีซ้ือหุ้น LRT ซ้ือแพงไป หรือแทท่ี้จริงแลว้

ผลประกอบการของท่าเรือ C0 ไม่ดี 
2. เม่ือไหร่ท่ีผลประกอบการท่ีบริษทัจะไดรั้บจาก LRT จะกลบัเป็นบวก 
ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
ในส่วนก าไรของ LRT นั้นข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของ LRT ซ่ึงปัจจุบนัศกัยภาพของท่าเรือ C0 
สามารถรองรับสินคา้หลากหลายทั้งรถยนต ์Project cargo โรงไฟฟ้า โดยเป็นท่าเรือเพียงท่าเดียวท่ี
สามารถรองรับ project ใหญ่ๆ ได ้ หาก LRT มีผลก าไรท่ี 100 ลา้นบาทจะเป็นจุดคุม้ทุน (Break 
even point) ท่ีบริษทัไม่ตอ้งรับส่วนแบ่งขาดทุนจาก LRT ทั้งน้ีการเขา้ซ้ือหุน้ใน LRT เพิ่มนั้นเป็นกล
ยทุธ์ของบริษทัในการรักษาสัดส่วนการด าเนินงานบริหารท่าเทียบเรือเพื่อการน าเขา้ส่งออกรถยนต์
ของบริษทัในอนาคต 
 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
โครงการผลิตและส่งออกรถยนต์ Eco car ซ่ึงกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไดรั้บผลประโยชน์จาก 
BOI นั้น บริษทัไดรั้บผลดีจากการส่งออกรถยนต ์Eco car ผา่นท่า A5 ของบริษทัหรือไม่ 
ค าตอบ : นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการที่
ดีและกรรมการอสิระ  
เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ตาม BOI คือจะตอ้งมีการผลิตรถ Eco car ไม่นอ้ยกวา่ 1 แสนคนัโดยไม่
มีเง่ือนไขเร่ืองการส่งออก แต่อย่างไรก็ดีตลาดภายในประเทศอาจไม่สามารถรองรับได้ ทุกค่าย
รถยนตจ์ะตอ้งมีสัดส่วนท่ีตอ้งส่งออกรถยนต ์Eco car ท่ีผลิตไดไ้ปยงัตลาดต่างประเทศ 
 
โดยปริมาณรถยนตส่์งออกของประเทศไทยในปี 2560 จ านวนประมาณ 1.1 ลา้นคนัโดยกวา่ร้อยละ 
60 เป็นรถกระบะ ท่ีเหลือกวา่ร้อยละ 30 จะเป็นรถ Eco car ซ่ึงการมีโครงการ Eco car phase 2 จะท า
ใหมี้ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ออกมาสู่ตลาดมากข้ึน ท าใหปี้ 2561 ปริมาณการส่งออก Eco car น่าจะดีข้ึน 
 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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วาระที ่3 พจิารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีด้านการเงิน รายงานให้ท่ี
ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) และขอ้ 39 บริษทัไดน้ าเสนองบการเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นแบบไม่
มีเง่ือนไขรวมทั้งไดผ้า่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2  

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
ค าถาม : นายปิติพฒัน์ พฒัธนฐานโชค อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. ขอให้อธิบายเร่ือง key audit matters ในหน้างบการเงินของบริษทัท่ีมี 2 เร่ืองคือเร่ืองการรับรู้

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และการเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีสาระส าคญัอยา่งไร  
2. เร่ืองอ่ืนงบการเงิน เช่นตน้ทุนการให้บริการ เงินลงทุนชัว่คราว ส่วนปรับปรุงท่ีดินอาคารและ

อุปกรณ์ซ่ึงมีตวัเลขท่ีสูงและเห็นวา่ส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ควรทราบ  
ค าตอบ : นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
ส าหรับ key audit matters ท่ีมี 2 เร่ืองคือเร่ืองการรับรู้รายได้นั้น ในแง่การสอบบญัชีจะให้
ความส าคญัในเร่ืองการรับรู้รายไดเ้น่ืองจากมีประเด็นความเส่ียงเร่ืองการรับรู้รายไดไ้ม่ตรงงวดหรือ
ผิดไปจากงวดทั้งรับรู้เร็วหรือชา้เกินไป ซ่ึงผูส้อบบญัชีจะให้ความสนใจว่าบริษทัมีการรับรู้รายได้
ตามงวดหรือไม่ 
 
ประเด็นต่อมาคือการเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในการสอบบญัชีจะให้ความส าค ญใน
เร่ืองการประเมินรายไดข้องบริษทัร่วมวา่เป็นอยา่งไร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูล เทคนิคในการ
ประมาณการและความเป็นไปไดใ้นการประมาณการรายได้ โดยวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบงบ
การเงิน เป็นการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยรวมไม่ไดแ้สดงความเห็นในแต่ละเร่ืองเป็นการ
เฉพาะ 
 
ส าหรับตวัเลขทางในงบการเงินท่ีมีตวัเลขจ านวนมากๆ ตามท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอนั้นว่าเหตุใดไม่ถูก
จดัเป็น key audit matters เน่ืองจากการพิจารณาวา่จะเป็น key audit matters หรือไม่นั้น คงไม่ได้
พิจารณาแค่จ  านวนตวัเลขท่ีสูงเท่านั้น หากการตรวจสอบในรายการนั้นๆ ใชว้ิธีการตรวจสอบไม่ได้
ยุ่งยากซับซ้อน ดูจากเอกสารหลักฐานเอกสารถูกต้องและพิสูจน์ท่ีมาของตัวเลขเงินลงทุน มี
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หลกัฐานการยืนยนัจากบุคคลภายนอกครบถว้น ซ่ึงเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ทัว่ไปแลว้ก็จะไม่ไดถู้กน ามาเป็น key audit matters  
ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงเพิม่เติมดังนี้ 
เร่ืองการรับรู้รายไดข้องบริษทัเป็นเร่ืองท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน เน่ืองจากจะตอ้งดูวา่มีการรับรู้
รายไดต้รงงวดและสมมติฐานหรือประมาณการถูกตอ้งหรือไม่ตามท่ีผูส้อบบญัชีได้แจง้มา ส่วน
ประเด็นเร่ืองของการเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้นเป็นเร่ืองของการใช้สมมติฐาน ซ่ึง
จะตอ้งประเมินทุกปีและอาศยัผูเ้ช่ียวชาญ ดงันั้นทั้งสองประเด็นจึงเป็น key audit matters  
  

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดงัน้ี 

1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2560 
2. อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการ 

ตรวจสอบโดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
มีผู้ถือหุ้นที่                                คะแนน (เสียง)                                       คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,047,193,822 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  1,047,193,822 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 222 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 1,913,322 หุ้น 
 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 
นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีด้านการเงิน รายงานต่อท่ี
ประชุมวา่บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 เท่ากบั 395.65 ลา้นบาท และมี
กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3 คณะกรรมการบริษทัเสนอให้จ่ายเงินปันผลจ านวน 372 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากบัการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จากมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยบริษทัได้
ก าหนดให้วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
ค าถาม : นายปิติพฒัน์ พฒัธนฐานโชค อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. บริษทัมีเงินส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ใช่หรือไม่ 
2. บริษทัจะน าเงินส่วนใดมาจ่ายเงินปันผลของบริษทั 
ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
บริษทัมีการส ารองเงินตามกฏหมายครบถว้นแลว้ ส่วนเงินท่ีน ามาจ่ายปันผลมาจากเงินลงทุนระยะ
สั้นซ่ึงจะถึงก าหนดท่ีไถ่ถอนเงินไดก่้อนมีการจ่ายเงินปันผล 
 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลท่ีดีมาโดยตลอด คาดวา่จะจ่ายปันผลดีแบบน้ีไปอีกก่ีปี 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุม 
การจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กบัสภาวภารณ์ในแต่ละปี ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาแผนงานการขยายการลงทุน
และสถานะทางการเงินของบริษทัในปีนั้นๆ 
 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 

2560 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
มีผู้ถือหุ้นที่      คะแนน (เสียง)            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,047,193,822 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  1,047,193,822 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 222 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดุแล
กิจการท่ีดี ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 
และขอ้ท่ี 36 (4) ท่ีประชุมจ าเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระทุกปี 
เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยจ านวนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงพิจารณาจากกรรมการท่ีมีอายุการ
ด ารงต าแหน่งนานท่ีสุด ไดแ้ก่ 

   
1. นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์ กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ 
2. นางสุนีย ์ผอ่งผดุ กรรมการ/ 

 กรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการอิสระ 

3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ 
 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 
 กรรมการอิสระ 

4. นายพงศเ์ทพ เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
 
ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้ งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอ
กรรมการเพื่อเขา้รับการแต่งตั้ง ดงันั้น คณะกรรมการจึงพิจารณากรรมการจากกรรมการเดิมทั้ง 4 
ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4 ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี กรรมการ
ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านไดแ้ก่ นายชยัสวสัด์ิ กิตติพรไพบูลย ์นางสุนีย ์ผ่อง
ผุด และนายวลัลภ เตียศิริ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทั้ง 3 ท่านไม่มีคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
มากกวา่ 9 ปีต่อเน่ือง 
 
โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เห็นวา่กรรมการเดิมทั้ง 4 
ท่านจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษทั จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

 
ในวาระน้ีกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงทุกท่านได้
ออกจากหอ้งประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง 

 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าการลงคะแนนในวาระน้ีต้องเป็นการลงคะแนนรายบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในคราวเดียวกนั และจะประกาศผลคะแนนเป็น
แต่ละท่านให้ท่ีประชุมทราบต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
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เก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นและซกัถาม เม่ือมีการเก็บบตัรลงคะแนนเสร็จส้ินแลว้ 
ประธานท่ีประชุมและกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงทุกท่านไดก้ลบัเขา้สู่หอ้งประชุมเพื่อด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
1. นายชัยสวสัดิ์ กติติพรไพบูลย์ กรรมการและกรรมการอสิระ 

 

   
 

2. นางสุนีย์ ผ่องผุด กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
มีผู้ถือหุ้นที่                   คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,047,123,822 99.9933 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 70,000 0.0067 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 1,047,193,822 100.0000 

3. นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการ/ กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและ 
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ีและกรรมการอสิระ 

มีผู้ถือหุ้นที่                   คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,047,123,822 99.9933 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 70,000 0.0067 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 1,047,193,822 100.0000 

มีผู้ถือหุ้นที่                   คะแนน (เสียง)                คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,047,123,822 99.9933 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 70,000 0.0067 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 1,047,193,822 100.0000 
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4. นายพงศเ์ทพ เหลอืงสุวรรณ  กรรมการ  
มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 985,832,922 94.1404 
ไม่เห็นดว้ย 61,300,900 5.8538 
งดออกเสียง 60,000 0.0057 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  1,047,193,822 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 222 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการท่ีดี รายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 22 ก าหนดให้กรรมการ
บริษทัมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา โดย
ค านึงถึงผลประกอบการของบริษทั การเปรียบเทียบขอ้มูลจากอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความรู้ 
ความสามารถและภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยด้วย จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประเภทค่าเบ้ียประชุมอยา่งเดียว โดยไม่มีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืน ซ่ึง
บริษทัมีนโยบายในการจ่ายค่าเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังตามการเข้าประชุมจริง โดยอตัราค่าเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 มีดงัน้ี  

ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2560 
(บาท/คร้ัง) 

ปี 2561 
(บาท/คร้ัง) 

เพิม่ขึน้ 
(บาท/คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 57,000 57,000 0 

กรรมการ 26,000 26,000 0 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 32,000 32,000 0 

กรรมการตรวจสอบ 21,000 21,000 0 

ประธานคณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

27,000 27,000 0 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

16,000 16,000 0 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
ค าถาม: ผู้ทีหุ้่นไม่ได้แจ้งช่ือต่อทีป่ระชุม 
ถา้กรรมการท่านใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้จะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมหรือไม่ 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุม 
ถา้กรรมการไม่เขา้ประชุมจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 
 
ค าถาม:  นายวรีะวฒัน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง 
ผูท่ี้หุ้นได้เสนอแนะว่าขอให้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัจ่ายให้แต่ละปี เพื่อให้ได้
ทราบวา่บริษทัจ่ายค่าตอบแทนแต่ละปีเท่าไหร่ 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุม 
รับขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหุน้ไวส้ าหรับปีถดัไป 
 
ค าถาม: นายวลัลภ จรัสฉิมพลกีุล ผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมด้วยตนเอง 
ขอทราบจ านวนการเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละท่าน 
ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุม 
จ านวนการเขา้ประชุมของกรรมการบริษทัปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 หนา้ 124  

 
การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด 

ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน

เสียง ดงัน้ี 
มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,058,191,822 99.9943 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 60,000 0.0057 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  1,058,251,822 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 295 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเพ่ิมข้ึน 11,058,000 หุ้น 
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วาระที ่7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 
ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไป

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (5) ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้ง
 ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั 

 
คณะกรรมการบริษทัจึงมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ  เพื่อน าเสนอต่อท่ี

 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัดเป็น
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษทัประจ าปี 2561 ไดแ้ก่  

1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ  
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 

 
ทั้ งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทจากหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เห็นว่าบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั มีเครือข่ายครอบคลุมหลาย
ประเทศ และเป็นท่ียอมรับในการไดรั้บคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความ
เป็นอิสระและมีความเหมาะสม ตลอดจนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอยา่งดี  

 
ทั้งน้ี ไม่มีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวข้างต้นปฏิบติัหน้าท่ีเกินรอบระยะเวลา 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนัตามท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

  
ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,250,000 บาทนั้นไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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นอกจากน้ี เพื่อให้มัน่ใจในการจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา ผูส้อบบญัชีในสังกดัของ
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยประจ าปี 
2561 ดว้ย ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีและรายช่ือบริษทัยอ่ยท่ีใชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกนัปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 6  

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึง

ไดแ้ก่  
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ  
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 1,250,000 บาท ตามท่ีเสนอ และรับทราบว่า ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากัดเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยประจ าปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 
100,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
มีผู้ถือหุ้นที่                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,058,251,822 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม  1,058,251,822 100.0000 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมีผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด 295 ราย โดยมีจ านวนหุ้นเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 
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วาระที ่8 เพือ่ทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น บริษัท แหลมฉบัง อนิเตอร์เนช่ันแนล โร-โร เทอร์มินัล 
จ ากดั (“LRT”) ร้อยละ 29 ภายใต้สัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัทและกลุ่ม Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha (“NYK”)  

 
ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ รายงานต่อท่ีประชุมว่าภายใตส้ัญญาผูถื้อหุ้นระหว่างบริษทัและกลุ่ม 
NYK ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ LRT ฉบบัลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
ระบุวา่ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 บริษทัมีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของ LRT จาก NYK เพิ่มไดอี้กร้อย
ละ 29 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาโดยราคาท่ีซ้ือไม่ต ่ากวา่ 24.65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
บวกตน้ทุนส่วนเพิ่มตามท่ีเกิดข้ึนจริง (เช่น ตน้ทุนดอกเบ้ียจนถึงวนัท่ีบริษทัใช้สิทธิซ้ือหุ้นและเงิน
ลงทุนส่วนเพิ่มใน LRT) ทั้งน้ี NYK ได้แจง้ขอขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นออกไปเป็น
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 รับทราบแลว้  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 บริษทัได้รับหนังสือแจง้ขอขยายระยะเวลาจากภายในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เน่ืองจาก NYK ขอเวลาในการจดัโครงสร้างทาง
ธุรกิจในกลุ่มบริษทั (Business Restructuring) ใหเ้สร็จส้ินก่อน 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 
 
ค าถาม : นายปิติพฒัน์ พฒัธนฐานโชค อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เน่ืองจากในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2561 เป็นวนัหลงัจากท่ีไดข้อขยายระยะเวลาไวเ้ดิมคือ 31 
มีนาคม 2561 ดงันั้นสิทธิในการขอซ้ือหุน้ร้อยละ 29 ใน LRT ส้ินผลไปแลว้ใช่หรือไม่  
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงตามสัญญาไวต้ั้งแต่แรก บริษทัยงัคงมีสิทธิในการซ้ือหุ้นร้อยละ 29 ใน LRT 
เม่ือทาง NYK พร้อมท่ีจะขาย โดยเร่ืองน้ีเป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีผลต่อสิทธิของบริษทัแม้
ระยะเวลาท่ีขอขยายเวลาไวเ้ดิมในท่ีประชุมคราวก่อนจะล่วงเลยมาก็ไม่ไดท้  าให้สิทธิของบริษทัเสีย
ไป  
 
นอกจากน้ีบริษทัไม่เสียประโยชน์เน่ืองจากก าไรสุทธิยงัถูกเก็บไวใ้นบริษทัและเม่ือทาง NYK 
ด าเนินการเสร็จเม่ือไหร่ บริษทัพร้อมซ้ือโดยใชเ้งินจาก IPO 
 
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
1. ระยะเวลาในการลงทุนเพิ่มใน LRT เหมาะสมหรือไม่ หากพิจารณาวา่ปัจจุบนั Break even point 

ของบริษทัท่ีควรไดส่้วนแบ่งก าไรจาก LRT ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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2. เน่ืองจากอายสุัมปทานท่าเรือ A5 จะหมดลงในปี 2564 และบริษทัมีสิทธิขอต่ออายุสัมปทานได้
อีก 5 ปี ขอทราบความคืบหน้าในการเจรจาต่ออายุสัมปทานและเร่ืองการปรับค่าโครงสร้างค่า
ภาระ (Tariff Structure)  

3. การใหบ้ริการพื้นท่ีเช่าคลงัสินคา้ ซ่ึงค่าเช่าไดถู้กก าหนดจากหน่วยงานของรัฐ บริษทัจะบริหาร
จดัการอยา่งไรในการปรับอตัราค่าเช่ากบัลูกคา้ 

4. รายไดก้ารบริหารท่าเทียบเรือเพิ่มข้ึน 1 ลา้นแมว้า่จ  านวนรถยนตผ์า่นท่าลดลง เน่ืองจากรถยนต์
ท่ีส่งออกมีขนาดใหญ่ข้ึนจึงมีผลท าให้มีรายไดม้าชดเชยกบัจ านวนรถยนต์ท่ีลดลง ดงันั้นในปี
หนา้หากมีการส่งออกรถยนต ์Eco car ซ่ึงเป็นรถขนาดเล็กเพิ่มข้ึนจะส่งผลกระทบต่อรายไดก้าร
บริหารท่าเทียบเรือหรือไม่ 

5. อายสุัมปทานเหลือนอ้ยลงส่งผลกระทบต่อ Book value หรือไม่ 
6. ปัจจยัทางบวกหรือลบท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัมีอะไรบา้ง 
ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงตามสัญญาท่ีมีระยะเวลาก าหนดให้ซ้ือภายใน 5 ปี เม่ือครบก าหนดตามสัญญา 
ปรากฎวา่ทาง NYK มีจดหมายขอขยายเวลาการขายหุ้นเม่ือปี 2560 ซ่ึงไม่ไดท้  าให้เสียสิทธิไป ทั้งน้ี
ในตอนท่ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์นั้น ไดแ้จง้ถึงสิทธิประโยชน์น้ีให้ผูล้งทุนทราบ  
ดงันั้นเม่ือทาง NYK พร้อมท่ีจะขายบริษทัก็ใชสิ้ทธินั้นตามสัญญา 
 
ประเด็นในเร่ือง Break even point นั้นแมปั้จจุบนัผลประกอบการของ LRT จะยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่หากพิจารณาความสามารถของท่าเรือซ่ึงสามารถรองรับไดท้ั้งรถยนต์และสินคา้ท่ีมี
ขนาดใหญ่ (Special Project) ประกอบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมทั้งราคา
น ้ ามนัปรับตวัดีข้ึน โดยช่วงท่ีราคาน ้ ามนัดี LRT มีก าไรมากกว่า 100 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารยงัคง
มัน่ใจในศกัยภาพของท่าเรือ C0 
 
ประเด็นเร่ืองอายสุัมปทานท่าเรือ A5 ฝ่ายบริหารไดติ้ดตามอยา่งใกลชิ้ดและการขอขยายเวลา 5 ปีนั้น
เป็นสิทธิของบริษทัตามสัญญากบัการท่าเรือแห่งประเทศไทยในการยื่นขอสัมปทานต่ออีก 5 ปี 
ส าหรับตวัเลขเงินลงทุนท่ีจะสะทอ้นออกมาในงบการเงินนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงเฉพาะในเร่ือง
ของค่าสัมปทานเท่านั้น  
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ประเด็นเร่ืองการขอปรับอตัราค่าเช่าท่ีจะเรียกเก็บจากลูกคา้หรือค่าตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายให้กบัการ
ท่าเรือฯ นั้นจะตอ้งมีการเจรจาใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั  
 
ส่วนเร่ือง  Eco car ซ่ึงมีขนาดเล็กเพิ่มข้ึนกระทบต่อรายไดบ้ริษทัหรือไม่นั้น เน่ืองจากรถขนาดใหญ่
ท่ีผา่นท่าไม่ไดล้ดลง การมีรถ Eco car เพิ่มข้ึนจึงเป็นการเสริมรายได ้
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ประเด็นเร่ืองปัจจยับวกและลบท่ีมีผลต่อการบริหารงานของบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัตามภาวะ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงฝ่ายบริหารติดตามอยา่งใหลชิ้ด เห็นวา่มีผลกระทบต่อการบริหารงานบริษทับา้งแต่
อยูใ่นระดบัท่ีสามารถจดัการได ้

 
การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบการขยายเวลาการใช้สิทธิซ้ือหุ้น บริษทั แหลมฉบงั อินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร 

เทอร์มินลั จ  ากดั (LRT) ร้อยละ 29 ภายใตส้ัญญาผูถื้อหุ้นระหว่างบริษทัและกลุ่ม Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha (“NYK”) จากภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้เปิดโอกาสให้กับท่ีประชุมในการสอบถาม โดยมีผูเ้ข้าร่วมประชุมสอบถาม และ
กรรมการไดต้อบขอ้ซกัถามดงัน้ี  
ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
1. ในปี 2561 มีความเป็นไปไดห้รือไม่ในการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในบริเวณท่าเรือ

แหลมฉบงั 
2. มีโรงงานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า (EV) มาเปิดหรือไม่ 
3. บริษทัไดรั้บผลดีจากโครงการ EEC ของรัฐบาลหรือไม่  
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ขณะน้ีเท่าท่ีทราบมี MG มาเปิดโรงงานรถยนตใ์หม่ ส่วนโรงงานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้านั้นบริษทั
มองวา่การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้า จะตอ้งมีองคป์ระกอบในเร่ืองของ facility อ่ืนดว้ยเช่นการหาสถานี
พลงังานในการเติมพลงังานใหก้บัรถ ซ่ึงในระยะเวลา 5 ปีน้ีเร่ืองรถ EV จะยงัไม่สามารถแทนท่ีการ
ผลิตรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัและระบบ hybrid  
 
ส าหรับโครงการ EEC นั้นส่งผลดีในเร่ืองของการใหบ้ริการพื้นท่ีคลงัสินคา้โดยเฉพาะพื้นท่ี 75 ไร่ท่ี
บริษทัมีอยู ่ส าหรับโครงการการขยายธุรกิจเพื่อรองรับนโยบาย EEC นั้นขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งศึกษา
โครงการ 
 
ค าถาม : นายปิติพัฒน์ พัฒธนฐานโชค อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
และนายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  
ขอสอบถามประธานท่ีประชุมในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายวา่บริษทัจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้บงัคบั
ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองค าสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 มี ท่ีไดแ้กไ้ข เร่ืองสิทธิของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยในการร้อง
ขอใหมี้การจดัประชุมโดยลดสัดส่วนจ านวนหุน้ในการใชสิ้ทธิร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม
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ไดเ้ป็นร้อยละ 10 (จากเดิมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดหรือไม่ หรือ
จะตอ้งรอใหท้างกระทรวงพาณิชยไ์ดมี้การแกไ้ขกฏกระทรวงก่อนแลว้บริษทัจึงแกไ้ขขอ้บงัคบั  
 
เน่ืองจากปัจจุบนัมี 2 แนวทางคือบางบริษทัไดมี้การเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ัง
น้ี และบางบริษทัก็ไม่ไดเ้สนอแกไ้ขขอ้บงัคบั 
ค าตอบ : นางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวัฒนา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
ค าสั่ง คสช. ท่ี 21/2560 ซ่ึงได้แก้ไขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (พรบ. บริษทั
มหาชนจ ากดั) มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2560 เป็นตน้มา ซ่ึงได้แก้ไขจ านวน 2 มาตรา 
ไดแ้ก่ มาตรา 100 และมาตรา 128  
 
โดยในมาตรา 30 ของพรบ. บริษทัมหาชนจ ากดั วางหลกัไวว้า่ขอ้บงัคบัของบริษทัตอ้งไม่ขดัหรือ
แยง้กบับทบญัญติัแห่งพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดั ดงันั้นถา้เร่ืองใดท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัขดัหรือแยง้
กบัพรบ.บริษทัมหาชนจ ากดัท่ีบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ขอ้บงัคบัของบริษทัส่วนท่ีขดัหรือแยง้ดงักล่าว
จะไม่สามารถใช้บังคบัได้ โดยต้องถือเอาตามบทบญัญัติแห่งพรบ.บริษทัมหาชนจ ากัดซ่ึงเป็น
กฎหมายล าดบัศกัด์ิสูงกวา่บงัคบัแทน  
ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานทีป่ระชุมได้กล่าวเพิม่เติม 
ตามท่ีท่ีปรึกษากฏหมายได้ให้ความเห็นนั้น เม่ือกฎหมายในล าดับขั้นสูงกว่าได้ถูกแก้ไขโดย
ค าสั่งคสช.แลว้ ขอ้บงัคบัของกฎหมายซ่ึงมีล าดบัศกัด์ิต ่ากวา่ยอ่มตอ้งปฏิบติัตามกฏหมายทนัที โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบั แต่ทั้งน้ีการท่ีบางบริษทัแกไ้ขนั้นเพื่อให้
ผูถื้อหุ้นหรือสาธารณชนไม่เกิดความสับสน อย่างไรก็ดีขอรับขอ้เสนอแนะของท่านผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาต่อไป 
ค าถาม :  นายนิสิทธ์ิชน คิว้ดาวเรือง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
1. ขอทราบความคืบหนา้เร่ืองคดีรถดบัเพลิง  
2. โครงการ EEC และ Alibaba มีผลต่อบริษทัหรือไม่ 
ค าตอบ : นายพูลศักดิ์ บุญชู ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 บริษทัเป็นโจทกย์ืน่ฟ้องกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง ขอ้หาการคา้ระหว่างประเทศ รับขนของทางทะเล รับฝาก
ทรัพย ์ทุนทรัพย ์1,040,809,382 บาท ขอใหศ้าลบงัคบั กทม. ช าระเงินจ านวนดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ีย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ กทม. ช าระค่าฝากสินคา้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายวนัวนัละ 272,817.90 
บาท นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่า กทม. จะน ารถดบัเพลิงทั้งหมดออกไปจากท่าเทียบเรือรับอนุญาต
ของบริษทั ต่อมาในวนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 กทม. โดยพนกังานอยัการไดย้ื่นค าให้การแกค้ดีและ
ฟ้องแยง้ข้อหาละเมิด จ านวนทุนทรัพย์ 109,732,687.10 บาท ทั้งร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อน
พิพากษา 
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ศาลฯนดัไต่สวนค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวก่อนมีค าพิพากษา นดัช้ีสองสถาน และนดัไกล่เกล่ีย ใน
วนัท่ี 21 มีนาคม 2561 โดยความคืบหนา้ล่าสุดในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ไดมี้การเจรจาไกล่เกล่ียกบั
กทม. โดยยงัคงมีประเด็นในเร่ืองค่าเสียหายท่ีกทม. ตอ้งช าระ โดยกทม. ขอให้ทางบริษทัไดก้ าหนด
วงเงินท่ีจะสามารถหาขอ้สรุปท่ีทางกทม. ไดน้ าเขา้สู่สภากรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป 
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ส าหรับประเด็นเร่ือง EEC หรือ Alibaba ลูกคา้ของเราน่าจะได้รับผลดีในเร่ืองการท า logistic 
มากกวา่ 
 
ค าถาม :  นายนิสิทธ์ิชน คิว้ดาวเรือง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
เน่ืองจากมีข่าวของบริษทัตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยคร้ัง ในฐานะผูถื้อหุ้นมองว่าบริษทัเป็นหุ้น
พื้นฐานดี มีการจ่ายปันผลสม ่ าเสมอ อยากให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในหนงัสือพิมพ ์
ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
บริษทัไม่ไดมี้การวา่จา้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ แต่ข่าวท่ีปรากฎนั้นเกิดจากนกัวิคราะห์มีความ
สนใจบริษทัจึงมีการมาพบฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อขอขอ้มูลไปใชป้ระกอบการเขียนบทวิเคราะห์
ของตน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีปกติของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ใน
การให้ขอ้มูลแก่นกัวิเคราะห์หรือพบปะนกัลงทุน โดยนกัวิเคราะห์มีหนา้ท่ีน าเสนอรายงานของตน
ผา่นช่องทางต่างๆ เพื่อใหน้กัลงทุนทราบต่อไป 
 
ค าถาม : นายวรีะวฒัน์ จิระทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
วตัถุประสงคข์องการเช่าและแนวทางการบริหารจดัการพื้นท่ี 75 ไร่ 
ค าตอบ: ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางสาวพิมพ์
กาญจน์ เหลอืงสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
เป็นการเช่าเพื่อรองรับนโยบาย EEC ของรัฐบาล และในปีน้ีหากมีลูกคา้ตามแผนจะส่งผลต่อในงบ
การเงินปี 2561  
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ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
  
      

ลงช่ือ  ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ)  
 ประธานท่ีประชุม  

 
 
 
ลงช่ือ  เลขานุการบริษทั 

 (นางสาวโสภณา ภาระพฤติ)  
 เลขานุการท่ีประชุม  
 ผูบ้นัทึกการประชุม  

 

 

 


