
 

 
 

เอกสารแนบ 1 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวันที ่24 เมษำยน 2562 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
 
การประชุมจัดขึ ้นเมื่อวันพุธที่  24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องสุรศักดิ์  2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน  

แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย ์
ประธานกรรมการบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธำน”) 

นายภทัรพล ปณุยเศวต พิธีกรการประชมุ ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ว่า 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 615,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราหุน้ไว้หุน้ละ 
0.50 บาท และทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้เท่ากบั 303,414,544 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 604,500,000 หุน้ มลู
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยมีจ านวนผูถื้อหุน้ 3,297 ราย ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าหอ้งประชุมสุรศกัดิ์ 2-3 เป็น
ห้องประชุมที่ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับประเทศไทยและระดับอาเซียน และมี
เคร่ืองตรวจจับความรอ้นและเครื่องตรวจจับควนั นอกจากนี ้พิธีกรการประชุมไดแ้จง้ถึงการอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของ
สถานท่ีจดัการประชุม ไดแ้ก่ ต าแหน่งที่ตัง้ของหอ้งน า้ ต าแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และต าแหน่งไมโครโฟน
ส าหรบัการสอบถามของผูถื้อหุน้  
 ประธานกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาเขา้รว่มประชมุ และชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดด้  าเนินการ
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตัง้แต่วนัท่ี 22 มีนาคม 
2562  และไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 
เมษายน 2562 ถกูตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 
 ประธานขอใหม้ีการนบัองคป์ระชุมก่อนมีการประชมุ โดยขอให้พิธีกรการประชมุอ่านสรุปจ านวนผู้เขา้รว่มประชมุทัง้
ที่มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ  

พิธีกรการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองจ านวน 31 ราย และผูร้บัมอบฉันทะ
จ านวน 113 ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 144 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้431,604,937 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.39 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 604,500,000 หุน้  ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ที่
ก าหนดองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่นอ้ยกว่า  25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จง
รายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชุม นอกจากนัน้ บริษัทไดเ้ชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์
จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท าหนา้ที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วม เป็นสักขีพยานในการนับผลการ
ลงคะแนนเสียง 
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กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1.   นายเกรกิไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ ประธานคณะกรรมการก ากับกิจการดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
5. นายทิพย ์ดาลาล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ  
6. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจดัการ / กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
7. นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  

อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
8. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  

อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
9. นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู กรรมการ / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบรษิัท 
10. นายจิโรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี 
11. นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

 ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้
รว่มประชมุรอ้ยละ 100 
 
ทีป่รึกษำกฎหมำย 

1. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั 
2. นางสาวแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั  

ผู้สอบบัญชี 
1. นายวิเชียร กิ่งมนตรี    ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
2. นายไพศาล บญุศิรสิขุะพงษ์  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
3. นางสาวรุง้รกั ทาค า  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
4. นางสาวภทัรลภา สนัติวิชช ์ ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 

  
ผู้แทนอำสำพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. คณุปัญนฤดี มหกรเพชร ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้  
ตัวแทนผู้ถือหุ้นในกำรร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

1. นางดารกิา เหล่าวฒันา ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
 เพื่อใหก้ารประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคลอ้งกับขอ้บังคับของบริษัท และขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทางบรษิัท ประธานขอใหน้างสาวแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุ
ทราบขัน้ตอนการประชมุและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

15



 

 
 

เอกสารแนบ 1 

• การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะ
มีการน าเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอความคิดเห็น หรือ
ซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถาม 
ขอใหท้่านไดโ้ปรดยกมือขึน้ และขอใหแ้จง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมไดท้ราบ หากจะเสนอหรือ
ซกัถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอใหท้่านเสนอหรือซกัถามเมื่อการประชุมไดด้  าเนินมาถึง
วาระท่ี 10 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดให้  1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่าน 
ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ เวน้แต่ในกรณีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ 

• ในการลงมติที่ประชมุ ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
กรุณากรอกบตัรลงคะแนนที่ท่านไดร้บัแจกจากเจา้หนา้ที่ก่อนเขา้รว่มประชมุว่าท่านประสงคท์ี่จะ
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และขอให้ท่านยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บใบ
ลงคะแนนของท่าน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าว หกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ในส่วนที่เหลือทัง้หมด
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็น
คดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

• เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการ
เขา้ใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ) ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ทัง้ที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
และงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป 

• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหท้่านผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบตามสไลดด์า้นหนา้ 
• อย่างไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านมาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม  

 ส าหรบัการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เป็นดงันี ้
• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร
ขาดทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ระเบียบวาระท่ี 5 (พิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย) 
ระเบียบวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ) และระเบียบวาระที่  8 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปี 2562)  ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562) ซึ่ง
บรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ  
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• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดย
นบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

• ทั้งนี ้ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน 

   
ประธานจึงไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชมุเป็นล าดบั 

 
วำระที ่1  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าไม่มีเรื่องที่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ จึงเขา้สู่วาระถดัไป 
 

วำระที ่2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เม่ือวันที ่24 เมษำยน 2561 
 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แลว้มีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทไดจ้ัดท ารายงานดังกล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของ  
ที่ประชมุ และไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ตามเอกสารแนบ 1  

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าไม่มีไม่ผูถื้อหุน้สอบถาม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 มติทีป่ระชุม   
 รบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 

วำระที ่3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2561 
 ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผล

การด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2561 ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบ 
 นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเก่ียวกบัโครงสรา้งธุรกิจหลกั 4 กลุ่มธุรกิจ

ในบรษิัท ดงันี ้
1. กลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight Business) 
2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก (Sea Freight and Inland Transport 

Business) 
3. กลุ่มธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกส ์(Logistics Management Business) 
4. กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตราย (Chemical & Specialty Logistics 

Business) 
 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2559 มีรายได ้2,075.6 ลา้นบาท ในปี 2560 มีรายได ้2,294.6 ลา้นบาท และล่าสดุในปี 2561 มีรายได ้2,770.6 ลา้นบาท และ
มีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 15 
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 ทัง้นี ้ในประเด็นเก่ียวกับสดัส่วนรายไดไ้ดช้ีแ้จงว่าในปี 2561 รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางอากาศยงัคงมีอตัรา
รายไดสู้งสุดที่รอ้ยละ 73 อันดับสอง รายไดจ้ากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรับเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตราย และถัดไปในสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนัคือรายไดจ้ากธุรกิจขนส่งทางทะเลและการบรหิารจดัการโลจิสติกส ์

 ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทในปี 2559  อยู่ที่ 465.3 
ลา้นบาท ในปี 2560 อยู่ที่ 531.4 ลา้นบาท และล่าสดุในปี 2561 อยู่ที่ 484.1 ลา้นบาท ซึ่งอตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2561 ลดลงจากปี 
2560 โดยมีสาเหตุจากการเปล่ียนแปลงการบันทึกทางบัญชี โดยในปี  2560 ค่าใช้จ่ายและ/หรือตน้ทุนของพนักงานด้าน 
Operation ไดถ้กูบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิาร แต่ส าหรบัปี 2561 ผูต้รวจสอบบญัชีไดแ้นะน าใหบ้รษิัท ปรบัเปล่ียนการบนัทึก
ให้เป็นตน้ทุนขายหรือ Cost of Goods Sold ดังนั้น การย้ายหมวดทางบัญชีส่งผลให้ก าไรเบือ้งตน้และอัตราก าไรขั้นตน้มี
สดัส่วนลดลง 

 ในส่วนของก าไรสทุธิยอ้นหลงั 3 ปี มีการเติบโตต่อเนื่องโดยในปี 2559 อยู่ที่ 94.5 ลา้นบาท ในปี 2560 ปรบั
ขึน้เป็น 129.6 ลา้นบาท และปีล่าสดุในปีที่แลว้ประมาณ 150 ลา้นบาท มีก าไรเฉล่ียสะสมอยู่ที่รอ้ยละ 26  
  เหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 ได้แก่ ช่วงต้นปี 2561 บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนแต่เพียง 
ผูเ้ดียวใหก้บัสายการเดินเรือ Rizhao ของประเทศจีน โดยบรษิัท ไดร้บัการแต่งตัง้ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 และเริ่มใหบ้รกิาร
ในเดือนมกราคม 2561 จนครบปีดงักล่าว และในช่วงตน้ปี 2561 บริษัทไดเ้ริ่มใหบ้ริการคลงัสินคา้ระหว่างประเทศที่ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองเป็นปีแรกเช่นเดียวกนั  
  ถัดมาช่วงกลางปี ในเดือนมิถุนายน 2561  บริษัทไดเ้ขา้ซือ้กิจการของบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. 
(DGPS) ที่ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นพนัธมิตรและคู่คา้ของบรษิัท ในสดัส่วนรอ้ยละ 50  
  ช่วงไตรมาสที่ 3 สายการเดินเรือ Rizhao ใหป้ริมาณระวางสินคา้การขายกับบริษัทอยู่ที่ประมาณ 300 ตู ้
คอนเทนเนอรต์่อสัปดาห ์และในเดือนสิงหาคมไดป้รบัขึน้จาก 300 ตูเ้ป็น 500 ตูต้่อสัปดาห ์หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70 ส่งผลให้
บรษิัทมีระวางขายมากขึน้ดงัที่กล่าวมาแลว้  
  ช่วงปลายปี 2561 พันธมิตรหลักของบริษัท ไดแ้ก่ สายการบินแอรเ์อเชียไดเ้พิ่มเสน้ทางบินไปยังไทเป 
(Taipei) ประเทศไต้หวัน และหนิงโบ (Ningbo) ประเทศจีน ส่วนสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้เพิ่มเส้นทางบินไปยัง 
นาโงย่า (Nagoya) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลกัเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และในช่วงปลายปี 2561 บริษัท 
ไดเ้ขา้ท าสญัญาการใหบ้รกิารจดัส่งส่ิงของระหว่างประเทศกับบริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากัด โดยบริษัท ไดจ้ดัตัง้ศูนยข์นถ่าย E-
commerce ในเขตปลอดอากรที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ และช่วงปลายปี 2561 สายการบินแอรเ์อเชีย ไดเ้พิ่มเสน้ทางบินไป
ยงัโคลมัโบ (Colombo) ประเทศศรีลงักา  
  นายทิพย ์ดาลาล ชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนในใน
ครัง้แรก (IPO) มาใชเ้พื่อการขยายกิจการของบริษัท   ภายหลงัจากที่บริษัทไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที่ 1 
กันยายน 2560    โดยกล่าวว่าบริษัทไดว้างแผนขยายธุรกิจไว้ตัง้แต่ก่อนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และใน
ภายหลังจากท่ีไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ลว้ บริษัทไดม้ีการปรบัแผนบางส่วนใหเ้หมาะสมกับสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ และโอกาสในการแข่งขนั ซึ่งรวมถึงโอกาสต่างๆ ในการลงทนุกบั คู่คา้ และการลงทนุโครงการต่างๆ ที่มีศกัยภาพ โดย
สรุปบรษิัทไดม้ีการใชเ้งินในการลงทนุจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงันี ้

- บริษัทไดล้งทุนขยายกิจการและไดเ้ขา้ท าสญัญากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ส าหรบั
การบริหารคลงัสินคา้ระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนใน
ครัง้แรก (IPO) เป็นจ านวน 59.48 ลา้นบาท  
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  - บริษัทไดล้งทุนซือ้กิจการ DGPS ที่ประเทศสิงคโปรด์งัที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มลูค่าโครงการประมาณ  
267.76 ลา้นบาท โดยบริษัทไดช้ าระค่าใชจ้่ายในส่วนแรกไปแลว้จ านวน 121 ลา้นบาท และบริษัทจะช าระส่วนที่เหลืออีก 
146.74 ลา้นบาท ตามงวดในช่วงสิน้ปี ทัง้นี ้ตามผลประกอบการท่ีระบไุวใ้นสญัญา  

- ส่วนเงินที่ เหลือที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก ( IPO) จ านวน 441.44  
ลา้นบาท ทางบรษิัทไดใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนไปแลว้ประมาณ 254.18 ลา้นบาทคงเหลือ 187.26 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทจะน าเงิน
ส่วนท่ีเหลือนีไ้วใ้ชเ้พื่อเป็นเงินทุนหมนุเวียนและเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการและเงินลงทุนในทรพัยสิ์นที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจโลจิ
สติกสข์องบรษิัท    
  นอกจากนี ้บริษัทภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ยงัมีแนวคิดในการเขา้รว่ม
โครงการกบัภาคเอกชนในการต่อตา้นการทจุรติดว้ย โดยบรษิัทก าลงัอยู่ระหว่างการศกึษาและพิจารณาแนวทางในการเขา้รว่ม
โครงการดงักล่าว ทัง้ในส่วนของบรษิัท และบรษิัทย่อยดว้ย 
  ประธานกล่าวขอบคุณและเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะดงันี ้
  นายมานิตย ์เลิศสาครศิร ิผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวขอบคณุประธานและชื่นชมการท างานของ
คณะกรรมการบรษิัทท่ีค านึงถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) และไดแ้สดงความเห็น ดงัต่อไปนี ้
  ประการแรก นายมานิตย ์เลิศสาครศิริ แสดงความเห็นว่าเนื่องจากเอกสารแนบ 2 กล่าวคือ รายงาน
ประจ าปี 2561ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้ตอ้งดาวนโ์หลดจาก QR Code มีเนือ้หาจ านวนกว่า 239 หนา้ ตนจึง
ตัง้ขอ้สงัเกตว่า เอกสารแนบฉบบัดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเอกสารฉบบัเต็ม แต่แนะน าใหบ้ริษัทพิจารณาแสดงขอ้มลูสรุปตวั
เลขที่เก่ียวกบัการเงิน เช่น ยอดขายและยอดก าไรของปีที่ผ่านมาก็เพียงพอแลว้  
  ประการที่สอง เนื่องจากเงินทุนหมนุเวียนของบริษัท มีประมาณ 700 ลา้นบาท ซึ่งในทางหนึ่งเป็นผลดีต่อ
บรษิัท เนื่องจากบรษิัทมีเงินจ านวนมาก แสดงถึงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแรงท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งกูเ้งิน แต่ในอีกดา้นหนึ่ง การท่ี
บริษัทเก็บเงินไวเ้ป็นจ านวนมากจะเป็นการกดดันเรื่องผลตอบแทนของเงินลงทุน (ROA) เพราะถึงแม้บริษัทจะมีก าไรดี แต่
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ไดแ้ก่ ROA และ ROE  กลับลดลง นอกจากนี ้บริษัทไม่มีการลงทุนในลักษณะที่เป็น Heavy 
Investment แต่มีเพียงระบบ IT และ HR ตนจึงเกรงว่าหากบริษัทเก็บเงินไวเ้ป็นจ านวนมากต่อไปเรื่อยๆ จะเป็นแรงกดดนัต่อ
เรื่องผลประกอบการของบรษิัท 

ประการสดุทา้ย นายมานิตย ์เลิศสาครศิร ิตัง้ขอ้สงัเกตว่าธุรกิจ E-commerce น่าจะเป็นทางเลือกและเป็น
ธุรกิจใหญ่ของบรษิัทไดใ้นอนาคต  
  ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูต้อบค าถาม  
                            นายทิพย ์ดาลาล ไดช้ีแ้จงว่า บรษิัทมีแผนการซือ้กิจการ (Acquisition) ประมาณปีละ 1 กิจการใน 3 ปีแรกที่
เขา้ตลาด ซึ่งในปี ที่แลว้ บริษัท ก็ไดเ้ขา้ซือ้กิจการ DGPS ของประเทศสิงคโปร ์และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทไดเ้ขา้ซือ้
กิจการ Around Logistics ของฮ่องกงไปแลว้ในมลูค่าประมาณ 500 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทจึงไม่ไดเ้ก็บเงินสดไวเ้ป็นจ านวน
มากโดยไม่ลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทัง้นี ้ในการซือ้กิจการ บรษิัทไดพ้ิจารณาวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ ไดแ้ก่ แนวทางธุรกิจ
ของบริษัท  และยุทธศาสตรข์องบริษัท เพื่อใหเ้ป็นธุรกิจที่สอดคลอ้งกับทิศทางการเจริญเติบโตของบริษัท โดยการซือ้กิจการ
ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทวางวิสยัทศันว์่าจะเป็นบรษิัทโลจิสติกสช์ัน้น าในระดบัภมูิภาค  
  ในส่วนของเรื่อง E-commerce เนื่องจากรอ้ยละ 95 ของธุรกิจของบริษัท เป็นการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศ ดงันัน้ บริษัทจะมุ่งเนน้ประกอบธุรกิจ E-commerce ที่เก่ียวเนื่องกบัการขนส่งระหว่างประเทศ เพราะเป็นจดุแข็งของ
บรษิัท โดยจดุแข็งดงักล่าวรวมถึงการมีเครือข่ายการขนส่งทางอากาศยานและการปฏิบตัิการท่ีท่าอากาศยานต่างๆ อยู่แลว้ 

19



 

 
 

เอกสารแนบ 1 

  เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือใหข้้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2561  

มติทีป่ระชุม 
  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2561 
 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2561  
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ชีแ้จงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
และไดผ่้านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้   

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณางบการเงนิดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเห็น
ควรที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในวนันี ้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี สิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี ้เนื่องจากขอ้มูลรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีและในเว็บไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ จึงขออธิบายรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้ 
  รายไดร้วมของบริษัท เติบโตขึน้ในอัตรารอ้ยละ 20.7 จากรายไดร้วมเท่ากับ 2,294.6 ลา้นบาทในปี 2560 
เป็น 2,770.6 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยธุรกิจที่สรา้งรายไดม้ากที่สดุใน 4 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

▪ รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2561 เท่ากับ 2,279.6 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 22.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายได้จากธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก ในปี 2561 เท่ากับ 116.6 ล้านบาท  
ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 34.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกสใ์นปี 2561 เท่ากับ 135 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ใน
อตัรารอ้ยละ 28 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตรายในปี 2561 เท่ากับ 561.9 ลา้น
บาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดธุ้รกิจอื่นๆ เช่น รายไดด้อกเบีย้ รายไดค้่าธรรมเนียมระหว่างการติดตาม ในปี 2561 เท่ากบั 
15.1 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  รวมรายไดก้่อนสุทธิรายการระหว่างกันจ านวน 3,108.2 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอัตรารอ้ยละ 19.1 เม่ือ
เทียบกับปีก่อน และหลงัสทุธิรายการระหว่างกนัแลว้เท่ากับ 2,770.6 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบั
ปีก่อน 
  บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 เท่ากับ 484.6 ลา้นบาท โดยลดลงจากก าไรขัน้ตน้ในปี 2560 ที่ 531.4 ลา้น
บาท ซึ่งคิดเป็นอตัราการลดลงของก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 8.9 อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชี ระหว่างตน้ทนุ
ในการใหบ้รกิารกบัค่าใชจ้่ายในการขาย รวมถึงการปรบัปรุงตน้ทนุคา้งจ่ายสายการบินในปี 2560 โดยสามารถแบ่งก าไรขัน้ตน้
ตามประเภทธุรกิจ ดงันี ้
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▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2561 เท่ากับ 249.4 ลา้นบาท โดยลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 22.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกในปี 2561 เท่ากับ 71.7 ลา้นบาท โดย
เติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 86.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสใ์นปี 2561 เท่ากบั 36.1 ลา้นบาท ลดลงในอตัรา
รอ้ยละ 3.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรับเคมีภัณฑ์และสินคา้อันตรายในปี 2561 เท่ากับ 132.9 
ลา้นบาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  บรษิัทมีก าไรสทุธิในปี 2561 เท่ากบั 150.7 ลา้นบาท เติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 16.2 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
ที่ 129.6 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยอตัราก าไรสทุธิในปี 2561 เท่ากับรอ้ยละ 5.4 ในขณะที่อตัราก าไรสทุธิในปี 2560 อยู่ที่รอ้ย
ละ 5.6 
  ในดา้นงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรพัยร์วมของบริษัท ในปี 2561 เท่ากับ 1,902 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 
1,556 ลา้นบาทในปี 2560 โดยเป็นผลมาจากเงินสดที่เพิ่มขึน้ ซึ่งมีจ านวน 732 ลา้นบาท หนีสิ้น สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 เท่ากับ 702 ลา้นบาท ซึ่งเป็นส่วนของเจา้หนีก้ารคา้ 443 ลา้นบาท และหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ ไดแ้ก่ การเช่าซือ้อุปกรณ ์
ประมาณ 33 ลา้นบาท 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม รายงานอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบรษิัท ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบดงันี ้ 

▪ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) ลดลงเป็นรอ้ยละ 13 ในปี 2561 เนื่องจาก
ก าไรของบรษิัทเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีอตัราก าไรของบรษิัทนอ้ยกว่าเงินสดที่เพิ่มขึน้หลงัเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์จาก 768.68 ลา้นบาท แต่ใชไ้ปเพียง 434.68 ลา้นบาท 

▪ อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 3.1 เท่า ในปี 2560 เป็น 2.1 เท่า ในปี 2561 
▪ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.4 เท่า ในปี 2560 เป็น 0.6 เท่า ในปี 2561 
▪ หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ในระดบัท่ีต ่ามาก คือ 0.0x เท่า ซึ่งไม่ถึง 0.01 เท่า 
▪ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงจาก 56.9 วนั ในปี 2560 เป็น 42.1 วนั ในปี 2561  
▪ ระยะเวลาช าระหนีล้ดลงจาก 93.7 วนั ในปี 2560 เป็น 61.1 วนั ในปี 2561  

  ดงันัน้  สภาพคล่องของบรษิัทจึงแข็งแรง เนื่องจากบรษิัทรบัเงินเขา้มามากกว่าเงินท่ีจ่ายออกไป 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
  มติทีป่ระชุม  
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,901,437 100 
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2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรองตำม

กฎหมำย 
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี้ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน แจง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท  
ไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี ซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 5,498,372.09 บาท โดยบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผกูพนั
ตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกูท้ี่บรษิัท ไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน 
  โดยในปี 2561 บรษิัทมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทจ านวน 150,677,108 บาท คณะกรรมการ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.17 
บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 103,160,944.96 บาท โดยบรษิัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มี
สิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
  ทัง้นี ้ในปี 2560 ก่อนที่บรษิัทจะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็น
จ านวน 2 ครัง้ และไดจ้่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.11 บาทในปี 2560 ส่วนในปี 2561 เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท  
  ส่วนจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในปี 2561 มีจ านวนทัง้หมด 606,829,088  หุน้ โดยมีจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิไดร้บัเงินปันผลเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 2,329,088 หุน้ ซึ่งมาจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 
(Warrant) ของพนักงานบริษัท  จึงรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินทั้งสิน้ 103,160,944.96 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบเป็น
อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิจะอยู่ที่รอ้ยละ 68.5 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะดงันี ้
  นายมานิตย ์เลิศสาครศิร ิผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความเห็นว่า ตนพอใจกบัอตัราการจ่ายเงนิ
ปันผลที่รอ้ยละ 68.5 เนื่องจากเมื่อเทียบกับข้อบังคับของบริษัทที่ใหก้ับทางตลาดหลักทรพัยไ์วท่ี้รอ้ยละ 40 และตนเห็นว่า
เนื่องจากบรษิัท ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน บรษิัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัปีหนา้ 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจดัสรรก าไร
สทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.17 
บาท  และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,498,372.09 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,901,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
  ประธานขอใหน้ายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 
  เพื่อความโปรง่ใส กรรมการทัง้ 4 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระไดอ้อกจากที่ประชมุเป็นการชั่วคราว 
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 
71 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหก้รรมการออกในจ านวนที่ใกลก้ับจ านวน 1 ใน 3 ที่สุด ในการประชุมสามัญ
ประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการพน้จากต าแหน่งกรรมการครัง้แรก จึงใชว้ิธีจบั
ฉลากออก โดยมีรายชื่อกรรมการที่พน้จากต าแหน่งดงันี ้

1. นายเกรกิไกร จีระแพทย ์  กรรมการอิสระ 
2. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม  กรรมการ 
3. นายธนทั ตาตะยานนท ์  กรรมการ 
4. นายจิโรจ พนาจรสั   กรรมการ 

  ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 – 31 
มกราคม 2562 แต่ไม่มีท่านผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  และไดพ้ิจารณาสรรหา
จากท าเนียบกรรมมการอาชีพ (Director Pool) แต่ไม่พบบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดด้  าเนินการสรรหาและพิจารณาบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  
โดยการพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความเหมาะสมอันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
คุณสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออก
เสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
  ทัง้นี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็น
อิสระ และรายละเอียดประวตัิและประสบการณ์ท างานของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ตามเอกสารแนบ 3  
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

1) นายเกรกิไกร จีระแพทย ์เป็นกรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 

2) นายวิรชั นอบนอ้มธรรม เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 

3) นายธนทั ตาตะยานนท ์เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 

4) นายจิโรจ พนาจรสั เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 433,851,632 99.7575 
2.  ไม่เห็นดว้ย 1,054,805 0.2425 
3.  งดออกเสียง - - 
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4.  บตัรเสีย - 0 
รวมทัง้หมด 434,906,437 100 

 
วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 
  ประธานขอให้นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี ้แจง 
ในวาระนี ้
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนน าเสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จ
กรรมการ  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการ 
จากการเทียบเคียงกบับรษิัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัทางบรษิัท  นอกจากนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว 
เป็นไปตามขอ้ 22 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ที่ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทั ในรูปแบบของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ   
  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 มีดงันี ้    

  ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2562  รวมกันแล้วจะ 
ไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น  

 ค่ำตอบแทน ค่ำเบีย้ประชุม 
รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมกำรบริษัท 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

- ประธาน                                       
- กรรมการ 

 
 
-                                              
- 

 
 
-                                              
- 

 
                                                           

15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

 
                                                           

15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
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ผู้จัดสรรตามความเหมาะสม นอกจากนีก้รรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้ับค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ 
  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม
เพิ่มเติม   
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และ
บ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2562 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

1.  เห็นดว้ย 434,906,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 

 ประธานขอใหน้ายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีของบริษัท ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ข้อเสนองาน และค่าตอบแทน โดยไดพ้ิจารณา
เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นสองรายตามที่ทางคณะกรรมการจัดการน าเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี โดยมี
รายนามผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1.    นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977 และ/หรือ  
2.   นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4843 และ/หรือ  
3.   นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4474  

  โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรายนามขา้งตน้ คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด  จัดหาผูส้อบบัญชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้ทั้งนี ้
ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 
  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผูส้อบบัญชีดงักล่าวมีความ
เป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นการสอบบญัชี โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 
2562 ส าหรบัการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นจ านวน 7,690,000 บาท โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีดังกล่าว
ครอบคลมุการสอบบญัชีงบเฉพาะกิจการของบรษิัท และบรษิัทในเครือจ านวน 15 บรษิัท และการสอบบญัชีงบการเงินรวมของ
บรษิัทเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรือ่ง
อื่นใดอีก  
  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562 
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 
โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,906,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่9  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที ่24 25 และ 31 
  ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 ที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และ
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 24 25 และ 31 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในเอกสารเปรียบเทียบแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
ดงันี ้
 

ข้อบังคับของบริษทั ฉบับปัจจบุัน ข้อบังคับของบริษทั ทีเ่สนอให้แก้ไขเพิ่มเติม 

ขอ้ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรม
การทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธาน
กรรมการท าหน้าที่ เ ป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมี
รองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่

ขอ้ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรม
การทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ และใหป้ระธาน
กรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้และมี
รองประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่
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สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก  
 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง  (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรือ่ง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธาน
ในที่ประชุมจะก าหนดใหก้รรมการของบริษัทเขา้
ร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ ในการประชุม
ดังก ล่าวผ่าน ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์ก็ ได้ โดยที่  
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม  (1/3) ขององค์
ประชุม ต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และ
กรรมการทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ ใน
ประเทศไทยขณะที่มีการประชมุ 

 การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามวรรคสอง
ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ดา้นสารสนเทศ โดยใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้ง
เสียงและภาพแลว้แต่กรณี ของกรรมการทุกราย
ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจาก
บันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุม 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 กรรมการบริษัทซึ่งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวมาขา้งตน้ ถือว่าเป็นการเขา้ร่วม
ประชุมอนัสามารถนบัเป็นองคป์ระชุมได ้และถือ
ว่ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุม ตามวิธีการที่บัญญัติไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัฉบบันี ้ 

 การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก  
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง  (1) เสียงในการ

ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรือ่ง
ใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็น
เสียงชีข้าด 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือนดั
ประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสือนดั
ประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อน
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วนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ก็ได ้ 

วนัประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษา
สิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

 ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้ในการนีผู้ม้ีหนา้ที่จดัการ
ประชุมตอ้งจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดย
จะจดัเก็บในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบั 
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือ
ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) 
เ ดือน นับแต่วันที่ ได้รับหนัง สือจากผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าว 

 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบั 
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท  

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้นับรวมกัน
ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลใน
การท่ีขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบหา้ (45) วัน 
นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึ่ ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกั นได้
จ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็
ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนั
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จ าเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏ
ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ  33 ผู้ ถื อหุ้นตามวรรค ส่ีต้อ ง ร่ วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจัดใหมี้
การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คดิเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรือ่ง
อื่นใดอีก  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 24 25 และ 
31 
  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ที่ 24 25 และ 31 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 434,906,437 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่10 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  ประธานแจง้ว่า วาระนีก้  าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทได้
ชีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดงันัน้จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตัิและจะ
ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  
  นายสรวิศ จตนุารถ ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่าบรษิัทจะรบัมืออย่างไรต่อข่าวท่ีระบวุ่าสาย
การบินแอรเ์อเชีย จะเปิด Red Cargo เพื่อขนส่งสินคา้เอง 
  นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี ้แจงต่อท่ีประชุมว่ากลุ่มสายการบินแอร์เอเชียมีฐาน 
การบินอยู่ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ (1) ประเทศมาเลเซีย (ส านกังานใหญ่) ซึ่งมีสายการบินแอรเ์อเชีย และแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(2) ประเทศไทย 
ได้แก่สายการบินไทยแอร์เอ เชีย  และ ไทยแอร์เอ เชีย เอ็กซ์  (3) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ งมีสายการบินฟิ ลิปปินส ์
แอรเ์อเชีย (4) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีสายการบินอินโดนีเซียแอรเ์อเชีย และ (5) ประเทศอินเดีย ซึ่งมีสายการบินแอร ์เอเชีย
อินเดีย และน่าจะมีแผนในการขยายต่อไปในอนาคตอีก 
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  ในประเทศไทยนัน้ สายการบินไทยแอรเ์อเชียนบัเป็น Budget  Airline  ที่ด  าเนินธุรกิจมากว่า 10 ปีแลว้  ซึ่ง
ทางบริษัทเองก็ไดเ้ป็นตวัแทนขายระวางสินคา้ใหแ้ก่สายการบินไทยแอรเ์อเชีย มาแลว้เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี และไดเ้ป็น
ตวัแทนขายระวางสินคา้ใหแ้ก่สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซเ์พิ่มเติมในเวลาต่อมา   โดยมีสญัญาระหว่างกนัเรื่อยมา ตัง้แต่มี
ปริมาณการขนส่งสินคา้ต่อปีเพียงประมาณหลกัพนัตนัในปีแรก จนมาถึงวนันีก้ว่า 40,000 – 50,000 ตนั  ทัง้นี ้ ในการที่สาย
การบินแอรเ์อเชีย จะท า Red Cargo โดยจะดูแลเรื่องของธุรกิจขนส่งสินคา้และโลจิสติกสเ์อง และจะเขา้ไปบริหารธุรกิจขนส่ง
สินคา้ของสายการบินภายในเครือแอรเ์อเชียเองนัน้  มองว่าในส่วนของประเทศไทย การแต่งตัง้ตวัแทนการขายระวางสินคา้
ใหแ้ก่สายการบินไทยแอรเ์อเชีย และไทยแอรเ์อเขียเอ็กซ ์มีโมเดลท่ีแตกต่างจากการแต่งตัง้การเป็นตวัแทนการขายระวางสินคา้
ใหแ้ก่สายการบินแอรเ์อเชียในประเทศอื่น เนื่องจากในประเทศไทยทางบริษัทไดร้บัสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียว (Exclusive) ในการ
บริหารจดัการทั้งหมดในทุกเสน้ทางที่สายการบินไทยแอรเ์อเชีย และไทยแอรเ์อเชียเอ็กซใ์หบ้ ริการ  ทั้งการขนส่งสินคา้ทาง
อากาศระหว่างประเทศทัง้ขาเขา้และขาออก รวมถึงการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศดว้ย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
มีอตัราการขนส่งสินคา้ทางอากาศภายในประเทศนอ้ยมาก กล่าวคือเพียงไม่ถึงรอ้ยละ 1 ของการขนส่งในประเทศทัง้หมด     

ถึงแมแ้นวทางของ Red Cargo  อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่จากการที่ทางบริษัทไดม้ีมีโอกาสเจรจา
หารือกับผู้บริหารของสายการบิน ไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของ Red Cargo  
ท่ีประเทศมาเลเซียมา 3 – 4 ครัง้แลว้ โดยในเบือ้งตน้บริษัทก็ไดร้บัสญัญาณบวก จึงเชื่อว่าบริษัทจะสามารถบริหารจดัการให้
เกิดผลกระทบต่อบริษัทในเชิงบวก และส่งผลดีต่อการด าเนินงานร่วมกันในระยะยาว หากมีความชดัเจนเพิ่มเติม บริษัทจะรีบ
ชีแ้จงใหก้บัผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 
  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมสอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ข้าร่วมประชุม
สอบถามเรื่องอื่นใดอีก  
  ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ
จะน าไปพิจารณาต่อไป และจะพยายามปฏิบตัิหนา้ที่ใหด้ีที่สดุเพื่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้  
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 15.47 น. 
 
 
 

      ลงชื่อ    ประธานท่ีประชมุ 
       (นายเกรกิไกร จีระแพทย)์ 
       ประธานกรรมการบรษิัท 

 
 

      ลงชื่อ    เลขานกุารท่ีประชมุ 
       (นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู) 
           เลขานกุารบรษิัท 
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