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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2562
ของ
บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี& จํากัด (มหาชน)
________________________________________________________________________________________

ประชุมเมือวันอังคาร ที 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคาร
ธาราเทพ(ชัน) 2) เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ&มการประชุมเวลา 14.00น.
บริษทั ได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญรัศมีเป็ นพิธกี รผูด้ ําเนินรายการ โดยได้แจ้งข้อมูลเบื)องต้นของ
บริษทั ต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี)
191,250,000 บาท
- บริษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน
- ทุนชําระแล้ว
191,249,751 บาท
- แบ่งออกหุน้ สามัญจํานวน
191,249,751 หุน้
- มูลค่าหุน้ ทีตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท
โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั โดยมีศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการบริษทั และนายอภิชาติ ชโยภาส ดํารงตําแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการท่าน
อืนๆ รวมทัง) สิน) 10 ท่าน เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมการชุดใหญ่ ทีเรียกว่า คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พร้อมทัง) การบริหารงาน บริษทั ยังได้มคี ณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การ รับผิดชอบบริหารงานอีก
5 สายงาน ได้แก่สายงานปฏิบตั กิ ารท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงาน
แผนงานบัญชีและการเงิน และสายงานอํานวยการเพือเป็ นกลไกในการขับเคลือนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ทบริ
ี ษทั ได้วางไว้
ในการประชุมในวันนี)มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี)
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 46 รายนับรวมจํานวนหุน้ ได้
129,950,340 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 67.948 ของหุ้น ทีจํา หน่ า ยได้ท งั ) หมดของบริษัท เป็ น อัน ครบองค์ป ระชุ ม ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั กําหนดไว้ว่าต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั ) หมดของบริษทั
โดยก่อนเริมการประชุม พิธกี รได้ชแ)ี จงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที
ประชุมทราบว่าเพือให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ
ปฏิบตั ใิ นทีประชุม จึงขอชี)แจงวิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ซึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทัง) กฎเกณฑ์ของทีประชุม
เพือให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี)
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถือ ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองด
ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึงในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว้นแต่ในกรณีของ
ผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศซึงแต่งตัง) คัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจะทําการลงคะแนนเท่ากับจํานวนหุน้
ทีตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนทีได้รบั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากทีกล่าวข้างต้น จะถือ
การลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านัน) โดยให้ผถู้ อื หุน้ ทีได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึน) เพือทีเจ้าหน้าทีจะเดินไปเก็บใบลงคะแนน
มาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครัง) นี)ม ี นางสาวมาริสา รามมณี เป็ นพยานในการนับ
คะแนน เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทัง) นี) การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง) นี) เป็ นการ
ลงคะแนนแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มกี ารเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทัง) หมดเพือให้เกิด
ความโปร่งใส
3. เพือให้บริษทั มีการปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถอื หุ้นทีดี ดังนัน) บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม ทัง) ในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง) นี)
ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ กาเครืองหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้ว
ขอให้ยกมือขึน) จากนัน) จะมีเจ้าหน้าทีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพือนํ ามาคํานวณคะแนนเสียงว่ามีผู้
ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็ นจํานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้ าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนที
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทัง) หมด สําหรับท่านผูร้ บั มอบฉันทะทีไม่ได้รบั บัตรลงมติตงั ) แต่ลงทะเบียนนัน)
หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนัน) แล้ว โดยมติดงั กล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติทผูี ถ้ อื
หุน้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้องกับระเบียบวาระ
นัน) ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีต้องการซักถามกรุณาแจ้งชือและนามสกุลให้ทประชุ
ี
มทราบก่อนซักถาม
หรือ แสดงความคิด เห็น ด้ว ยทุก ครัง) เพือประโยชน์ ใ นการจัด ทําบัน ทึก การประชุ ม ในกรณี ทผูี ้ถือ หุ้น มีคํา ถามหรือ
ความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอืนๆ
ในช่วงท้ายของการประชุม
ก่อนทีจะเริมประชุม พิธกี รกล่าวแนะนํา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีและที
ปรึกษาบริษทั ซึงเข้าร่วมประชุมในวันนี) ซึงประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
พลเรือเอก พีระจิตร์ สุรกั ขกะ
นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
นายอนันต์ เกตุพทิ ยา
นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล

6. นายอภิชาติ ชโยภาส
7. นายพานิช พงศ์พโิ รดม
8. นายอภิชนม์ ชโยภาส
ั
9. นายพิทกั ษ์ เกียรติเดชปญญา

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผูบ้ ริหารทีเข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชนม์ ชโยภาส
2. นายเอกชัย ลิมถาวรศิรพิ งศ์
3. นางสาวกัณณ์ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
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ผูส้ อบบัญชีทเข้
ี าประชุม
1.นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
2.นายบุญเกษม สารกลิน
ทีปรึกษาทางการเงิน บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
1. นางสาวปิ นมณี เมฆมัณฑนา
2. นายตระกูล เฮงสกุล
ทีปรึกษากฎหมาย
1. นายประธาน วิสทุ ธิโชติกร
โดยกรรมการและผูบ้ ริหารทีอยูบ่ นเวทีได้แก่
1. ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายชาตรี ศิรพิ านิชกร
3. กรรมการผูจ้ ดั การ
นายอภิชาติ ชโยภาส
4. รักษาการตําแหน่ งรองกรรมการผู้จดั การสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นางสาวกัณณ์ ณิชฐา ธิป
บูรวัฒน์
พิธกี รได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานในที
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเข้าร่วมการประชุมว่าเรียนผูถ้ อื หุน้ ทีเคารพทุกท่าน ในนามของ
บริษัท ท่ า เรือ ราชาเฟอร์รี จํา กัด (มหาชน)คณะกรรมการบริษัท ผู้บ ริห ารและทีม งาน ขออนุ ญ าตต้อ นรับ และ
ขอขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเข้าร่วมประชุม เพือจะได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และเพือเป็ นโอกาสทีดีทให้
ี ผถู้ อื หุน้ ทุก
ท่านสามารถแสดงความคิด เห็น ให้คํา แนะนํ า ในการประชุม ในครัง) นี) เพือเป็ นประโยชน์ ทีจะนํ าไปใช้ป ระกอบการ
พัฒ นาการบริห ารกิจ การของบริษัท ให้เ ป็ น บริษัท ทีมันคงยิงขึ)น และเป็ น บริษัท ทีบริห ารกิจ การบนพื)น ฐานของ
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ และขอเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระทีได้กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี)
วาระที& 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561ซึงประชุม
เมือวันที 11 เดือนเมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รชั ดา อาคารธารทิพย์ (ชัน) 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และได้จดั ทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ และได้นําส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง)
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษทั แล้ว
โดยบริษทั ได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย 1
โดยประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทัง) หมด 24หน้า
เริมจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้ายและได้สอบถามผูถ้ อื หุน้ ว่าต้องการสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรืองใดประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561
จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
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มติ ที&ประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561ซึงประชุมเมือวันที 11
เดือนเมษายน 2561ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,577
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที& 2 พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้นําเสนอวาระพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 เพือให้ทประชุ
ี
มผู้
ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัททีได้ปฏิบตั ิงานในรอบ 1 ปี ทผ่ี านมา ซึงปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี
2561 โดยบริษทั ฯได้จดั ทํารายงานประจําปี ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง) นี)จงึ ขอให้ฝา่ ยบริหารนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปี ทผ่ี านมาให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
นางสาวกัณณ์ ณิชฐา ธิปบูรวัฒน์ ได้นําเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาว่า ผลประกอบการรายได้รวมประจําปี
2561 เป็ นจํานวน 750 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2560 จํานวน 701 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึน) 49 ล้านบาท โดยแยกเป็ น
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ 658 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จํานวน 613 ล้านบาท รายได้จากการจําหน่ ายอาหาร
และสินค้าสะดวกซือ) จํานวน 49 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จํานวน 51 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการเดินรถ 24
ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จํานวน 19 ล้านบาท รายได้อนื 13 ล้านบาท และรายได้บริการอืน 4 ล้านบาท
โดยรายได้จากการให้บริการเดินเรือ แบ่งออกเป็ นเส้นทางดังนี)
เส้นทางอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะสมุย มีรายได้ 423 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จํานวน 390 ล้านบาท
เพิมขึน) 33 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึน) 8.5%
เส้นทางอําเภอดอนสัก – อําเภอเกาะพะงันมีรายได้ 214 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จํานวน 207 ล้านบาท
เพิมขึน) 7 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึน) 3.61%
เส้นทางอําเภอเกาะสมุย– อําเภอเกาะพะงันมีรายได้ 20 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จํานวน 16 ล้านบาท
เพิมขึน) 4 ล้านบาท คิดเป็ นเพิมขึน) 25%
ในส่วนของรายงานค่าใช้จ่าย ประจําปี 2561 ต้นทุนขายและการให้บริการ 619 ล้านบาท เทียบกับปี 2560
จํานวน 558 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย 15 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จํานวน 14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 82 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จํานวน 86 ล้านบาทต้นทุนทางการเงิน 7 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จํานวน 4
ล้านบาทค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จํานวน 5 ล้านบาทส่งผลให้บริษทั มีกําไรขัน) ต้น 117 ล้าน
บาท และกําไรสําหรับปี 22 ล้านบาท
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มทราบว่า รายงานข้อมูลข้างต้นของฝ่ายบริหารดังกล่าวเป็ นข้อมูลสรุปงบ
การเงินทีสําคัญในรอบปี ทมา
ี ประกอบด้วย รายได้รวม รายได้แยกประเภท รายได้แยกเส้นทางการให้บริการ ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และสรุปผลกําไรประจําปี 2561 จึงขอเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือสอบถามหรือเสนอแนะใดๆต่อผลการดําเนินงาน
ตามทีได้นําเสนอดังกล่าว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรืองใด ประธานฯ จึงแจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่าวาระดังกล่าวนี) เป็ น
วาระพิจารณาเพือทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียงในวาระที 2 นี)
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มติ ที&ประชุม
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 ตามทีบริษทั ได้รายงานข้อมูล
ข้างต้น
วาระที& 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจําปี 2561 สิ8 นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้รายงานให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินทีเป็ นสาระสําคัญ บริษัทได้
รายงานให้ทประชุ
ี มทราบในวาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561แล้ว ซึงงบการเงิน
ประจําปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ตามลําดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี) เพือให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลทีเพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที 3 นี) บริษทั จึง
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้สอบถามอีกครัง) หนึง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใดเพิมเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธีกรได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2561
สิน) สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 นัน) จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง) หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 2561 สิน) สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,577
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที& 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ และจ่ายเงิ นปันผล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ เลขานุ การบริษัท นํ าเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการ
จัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปนั ผล ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นําเสนอข้อมูลให้ทประชุ
ี
มพิจารณา โดยแบ่งเป็ น 2 หัวข้อ คือ การจัดสรรกําไรสุทธิ
และ การจ่ายเงินปนั ผล เป็ นดังนี)
การจัดสรรกําไรสุทธิ
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษทั ได้กําหนดให้บริษทั จักต้อง
จัดสรรกําไรสุทธิในแต่ละปี ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จนกว่าทุน
สํารองนี)จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ซึงปจั จุบนั บริษทั มีเงินสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวนทัง) สิน) 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนบริษทั 191,250,000 บาท
จึงเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561 จํานวน
เงิน 1,368,889.16 บาท รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนทัง) สิน) 18,368,889.16 บาท
ความเห็นของทีประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดสรรกําไรสุทธิ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว
เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561
ตามทีได้นําเสนอดังกล่าว
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การจ่ายเงินปนั ผล
ตามทีบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไร
สุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอืนๆ ตามทีบริษทั กําหนด ทัง) นี) การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวอาจมีการเปลียนแปลงขึน) อยู่กบั ฐานะการเงิน และผล
การดําเนินงาน แผนการลงทุนความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต
บริษทั จึงเสนอจ่ายเงินปนั ผลสําหรับปี 2561(วันที 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) เป็ นเงินสดให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุน้ ละ 0.0522 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทัง) สิน) ไม่เกิน 10,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรของ
กิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล(BOI) ทัง) จํานวน ซึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที
จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคนื เงินปนั ผลได้
โดยกําหนดให้วนั กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) สําหรับผลประกอบการในปี
2561 ในวันที 9 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายปนั ผลในวันที 28 พฤษภาคม 2562
ความเห็นของทีประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี ม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ่ายปนั ผล ตามรายละเอียดทีได้นําเสนอข้างต้น
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการ
จัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปนั ผล ตามทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิและจ่ายเงินปนั
ผลทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้นนัน) จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง) หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิจดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2561
จํานวนเงิน 1,368,889.16 บาท รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนทัง) สิน) 18,368,889.16 บาท และมีมติอนุ มตั ิ
จ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา 0.0522 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทัง) สิน) ไม่เกิน 10,000,000.00
บาท โดยจ่ายจากกําไรของกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) ทัง) จํานวน ซึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคนื เงินปนั ผลได้
โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผล(Record Date) ในวันที 9 พฤษภาคม 2562 และกําหนด
จ่ายปนั ผลในวันที 28 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,577
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วาระที& 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็ น 191,249,751 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที&ยงั มิ ได้จดั สรรจํานวน 249 หุ้น มูลค่าที&ตราไว้ห้นุ ละ 1.00 บาท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญ ญัติ แสงนิร ัต น์ นํ า เสนอข้อ มูล วาระพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารลดทุ น จด
ทะเบียนของบริษทั ฯ ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นําเสนอข้อมูลให้ทประชุ
ี
มพิจารณาว่าตามทีทีประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2561
ของบริษทั ฯ เมือวันที 11 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุ มตั จิ ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 8
หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล (หากมีเศษของหุน้ จากการคํานวณ ให้ตดั เศษหุน้ ดังกล่าวทิง) ) หรือคิดเป็ นจํานวนไม่เกิน
21,250,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท
โดยบริษทั ฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนการเพิมทุนดังกล่าวจากเดิม 170,000,000 บาทหรือ 170,000,000
หุน้ เป็ นจํานวน 191,250,000 บาท หรือ 191,250,000 หุน้ โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 21,250,000 หุน้ ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในวันที 19 เมษายน 2561
ต่อมาได้จ่ายหุน้ ปนั ผล และเมือวันที 11 พฤษภาคม 2561 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนชําระ
เป็ น 191,249,751 บาท หรือ 191,249,751 หุ้น โดยได้จดั สรรการจ่ายปนั ผลเป็ นหุ้นสามัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจํานวน
21,249,751 หุน้ คงเหลือหุน้ สามัญทีไม่ได้จดั สรรจํานวน 249 หุน้
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก 191,250,000 บาท เป็ น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทียังมิได้จดั สรร
จํานวน 249 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท จึงขอให้ทประชุ
ี มโปรดพิจารณา
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จาก
191,250,000 บาท เป็ น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทียังมิได้จดั สรรจํานวน 249 หุน้ มูลค่าทีตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท ทีบริษัทได้นําเสนอข้างต้นนัน) จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงสามในสีของจํานวน
เสียงทัง) หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที&ประชุม
ทีประชุ ม พิจ ารณาแล้ว มีม ติอ นุ ม ัติก ารลดทุ น จดทะเบีย นของบริษัท ฯ จาก 191,250,000 บาท เป็ น
191,249,751 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนทียังมิได้จดั สรรจํานวน 249 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วย
คะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,981,789
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วาระที& 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ& มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นําเสนอข้อมูลให้ทประชุ
ี มพิจารณาว่าเพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯในวาระที 5 จึงขอเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 เรืองทุน
จดทะเบียน ซึงให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี)แทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :
แบ่งออกเป็ น
:
มูลค่าหุน้ ละ
:
โดยแบ่งออกเป็ น

191,249,751 บาท (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสีหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)
191,249,751 หุน้ (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสีหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )
1.00 บาท (หนึงบาท)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

191,249,751 หุน้ (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสีหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )
-ไม่ม-ี

:
:

ทัง) นี) ให้บุคคลทีกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบให้นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุ มตั ิให้
แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีได้นําเสนอดังกล่าว
จึงขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 ตามทีได้นําเสนอดังกล่าว
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุ มตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้นนัน) จะต้องผ่านการเห็นชอบ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงสามในสีของจํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนดังนี)
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :
แบ่งออกเป็ น
:
มูลค่าหุน้ ละ
:
โดยแบ่งออกเป็ น

191,249,751 บาท (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสีหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาท)
191,249,751 หุน้ (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสีหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )
1.00 บาท (หนึงบาท)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

191,249,751 หุน้ (หนึงร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสีหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดหุน้ )
-ไม่ม-ี

:
:

ทัง) นี) ให้บุคคลทีกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทกรมพั
ี
ฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี)
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มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,981,789
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที& 7 พิ จารณาเลือกตัง8 กรรมการแทนกรรมการที&ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานฯได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่า ด้วยในวาระนี) นายธงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุ พทิ ยา นาย
พรชัย วิรยิ ะธนะสกุล และนายพานิช พงศ์พโิ รดม กรรมการครบกําหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง) ใหม่ตามวาระ
พิจารณาในครัง) นี) เพือให้เป็ นการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี และให้ผถู้ อื หุน้ ลงนามได้อย่างอิสระ
นายธงทอง จันทรางศุ และกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตัง) ใหม่ทได้
ี เข้าร่วมการประชุมในครัง) นี)
ขออนุ ญาตออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี)เสร็จสิน) โดยขอมอบหมายให้
นายอภิชาติ ชโยภาส ทําหน้าทีเป็ นประธานในการประชุมวาระที 7 พิจารณาเลือกตัง) กรรมการแทนกรรมการทีครบ
กําหนดออกตามวาระแทน
นายอภิช าติ ชโยภาส ได้ม อบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิ รตั น์ นํ า เสนอข้อ มูล วาระพิจ ารณาเลือ กตัง)
กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นําเสนอข้อมูลให้ทประชุ
ี มพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18 ได้กาํ หนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ในอัตราหนึงในสามของจํานวนกรรมการทัง) หมด จึงจําเป็ นต้องพิจารณาเลือกตัง) กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตาม
วาระ หรือเสนอแต่งตัง) กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
สําหรับปี 2562 กรรมการครบกําหนดออกตามวาระมีดงั นี)
ชือ

ตําแหน่ง

1. นายธงทอง จันทรางศุ

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

4. นายพานิช พงศ์พโิ รดม

ทัง) นี) บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง) เป็ น
กรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที 8 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระ และรายชือบุคคล
ใดเข้ารับการพิจารณาเพือเลือกตัง) ดังกล่าว และทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทีครบ
กําหนดออกตามวาระในครัง) นี)จํานวนทัง) 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัตกิ ารทํางานทีดี และ
เป็ นบุคคลทีไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมการในบริษทั เอกชนหรือบริษทั อืน ซึงประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทัง) มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทดีี ต่อองค์กร
สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษทั จึงขอเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตัง) กรรมการทัง) 4 ท่าน ทีครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ต่ออีกวาระหนึง
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ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลือกตัง) กรรมการ
แทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ ตามทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด และเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดี และให้
เพือผู้ถือหุน้ ได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี รทําการนับคะแนนเลือกตัง) กรรมการแทน
กรรมการทีต้องออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า สําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง) กรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระนี) จะทําการลงคะแนนมติแต่งตัง) กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รบั
การรับรองด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยขอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง) กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี)
1. กรรมการท่านแรก นายธงทอง จันทรางศุ
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง) นายธงทอง จันทรางศุ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,789
0
30,000
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9769
0.0000
0.0230
0.0000

2. กรรมการท่านทีสอง นายอนันต์ เกตุพทิ ยา
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมมีมติอนุ มตั ิแต่งตัง) นายอนันต์ เกตุพทิ ยา กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,677
112
30,000
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9768
0.0000
0.0230
0.0000

3. กรรมการท่านทีสาม นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง) นายพรชัย วิรยิ ะธนะสกุล กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ต่ออีกวาระหนึง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,789
0
30,000
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99.9769
0.0000
0.0230
0.0000
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4. กรรมการท่านทีสี นายพานิช พงศ์พโิ รดม
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมมีมติอนุ
อนุ มตั แิ ต่งตัง) นายพานิช พงศ์พโิ รดม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั ต่ออีกวาระหนึง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,951,789
0
30,000
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
99..9769
0.0000
.0000
0..0230
0..0000

วาระที& 8 พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562
นายธงทอง จันทรางศุ ได้ดํดาํ เนินการทํ
การ าหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมต่อในวาระที 8 วาระพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562 และได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562 ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นํ าเสนอข้อมูลให้ทประชุ
ี
ม ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า เพือให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2562 ตามทีกฎหมายเกียวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ได้
กําหนดไว้
โดยปี 2562 นี) ทีทีประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจ ารณาแล้ว เห็น ชอบสมควรกํ
สมควรกํา หนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2562 ซึงรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย) ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ น
จํานวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 5,000,000
000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดังนี)
ก) ค่าเบีย) ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่ อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย) ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่
ตอบแทน อท่านคราวละ 10,000
000 บาทต่อกรรมการทีเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
ทัง) นี) ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ทีผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็ นจํานวนทัง) สิน) 2,200,,000 บาท ซึงอยู่ภายใต้
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ทีได้รบั การอนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื ประจําปี 2561 ทีผ่านมา บริษทั ฯจึ
ฯ งขอให้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากํกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2562 ตามทีได้นําเสนอดังกล่าว
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจําปี 2560 - 2562
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ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562 ตามทีได้นําเสนอข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ประจําปี 2562 นี) จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทัง) หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุม
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2562 ซึงรวมถึง เงินเดือน โบนัส
เบีย) ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ดังนี)
ก) ค่าเบีย) ประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษทั
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่ อคน โดยแบ่งจ่ายเป็ นรายเดือนตาม
ระยะเวลาทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบีย) ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการทีเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,981,789
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที& 9 พิ จารณาแต่งตัง8 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นํ าเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่ งตัง) ผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2562 ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
นายบัญญัติ แสงนิรตั น์ นํ าเสนอข้อมูลให้ทประชุ
ี
มพิจารณาว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัท
มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กําหนดให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตัง) ผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นประจําทุกปี ประกอบกับ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีใหม่ กําหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีเมือปฏิบตั ิ
หน้าทีมาแล้ว 7 รอบปี บญ
ั ชี โดยจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปี บญ
ั ชี จากเดิมทีจะต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมือ
ปฏิบตั ิหน้าทีมาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชี และต้องมีการเว้นวรรค 2 รอบปี บญ
ั ชี โดยจะเริมมีผลบังคับใช้ตงั ) แต่วนั ที 1
มกราคม 2562
ในการนี) ขอนําเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาผูส้ อบบัญชีทจะเสนอแต่
ี
งตัง) ดังนี)
รายชื&อผู้สอบบัญชี
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
นายบุญเกษม สารกลิน

เลขทะเบียน
4917
3787
9622
11888

จํานวนปี ที&สอบบัญชีให้กบั บริษทั ฯ
2 ปี (ปี 2557– 2558)
3 ปี (ปี 2559-2561)
-
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หรือผู้สอบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี
2562 ของบริษทั โดยเสนอกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคงเดิม เป็ นจํานวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี (รวมบริษทั
ย่อย)
ทัง) นี) ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจําปี และรายไตรมาส ปี 2561-2562
ที&

รายละเอียด

1

บริษทั ท่าเรือราชาเฟอร์ร ี จํากัด (มหาชน)
1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี
1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
บริษทั อาร์พ ี ทรานสปอร์ตเทชัน จํากัด
2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
บริษทั จัดหางาน อาร์พ ี จ๊อบ จํากัด
3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจําปี
3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี
งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส
งานตรวจสอบการควบคุมทัวไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุมเฉพาะระบบงาน
รวมค่าตอบแทน

2

3

4
5
6

หน่ วย

ปี 2562
(ปี ที&นําเสนอ)

ปี 2561

(บาท)
(บาท)

600,000
600,000

600,000
600,000

ไตรมาสละ 200,000 บาท

(บาท)
(บาท)

200,000
150,000

200,000
150,000

ไตรมาสละ 50,000 บาท

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000
90,000
125,000
105,000

100,000
90,000
125,000
105,000

(บาท)

140,000

140,000

(บาท)

2,110,000

2,110,000

หมายเหตุ

ไตรมาสละ 30,000 บาท
ไตรมาสละ 35,000 บาท

ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแต่งตัง)
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2562 ตามทีบริษทั ได้นําเสนอข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามหรือให้ขอ้ คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พธิ กี ร ทําการนับคะแนน
พิธกี รได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบว่าสําหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากําหนดแต่งตัง) ผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจําปี 2562 ทีบริษัทได้นําเสนอข้างต้นนี) จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุ มตั ิจาก
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง) หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ที&ประชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง) ผูส้ อบบัญชีดงั ต่อไปนี)จากบริษทั พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีประจําปี 2562
• นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 4917
• นายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 3787
• นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 9622
• นายบุญเกษม สารกลิน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที 11888
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หรือผูส้ อบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกันแห่งบริษทั พีวี ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562
ของบริษทั โดยกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี (รวมบริษทั ย่อย)ด้วยคะแนน
เสียงดังนี)
มติ ที&ลง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
4. บัตรเสีย

จํานวนเสียงที&ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
129,981,789
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุ้นที&มาร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที& 10 พิ จารณาเรือ& งอื&นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้สอบถามทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า มีผใู้ ดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรืองอืนใด นอกจากวาระที
กําหนดหรือไม่ และมีผถู้ อื หุน้ สอบถามและนําเสนอความเห็นดังนี)
ผูถ้ ือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น
ผูบ้ ริ หารตอบข้อสอบถาม
 คุณเพชรรัตน์ ตัง8 ดํารงตระกูล ผูร้ บั มอบฉันทะจาก ผูถ้ อื หุ้น  ผูบ้ ริ หาร ชีแ) จงข้อสอบถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี)
(สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย)
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า บริษทั มีนโยบายการต่อต้าน
1. บริษัทของเรามีน โยบายการต่ อ ต้านการทุจริต คอรัปชัน
การคอรัป ชัน และมีการส่ง เจ้าหน้ าทีและผู้บ ริห าร เข้าอบรม
อย่างไรบ้าง
หลัก สูต รการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต คอรัป ชันกับ สมาคมส่ ง เสริม
2. บริษทั มีนโยบายจะเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ิ
สถาบันกรรมการบริษทั ไทยIOD โดยเน้นยํ)าให้ผบู้ ริหารระดับสูง
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านการทุจริต หรือ ทีเรีย กว่ า
ได้ศกึ ษาเพือส่งต่อ องค์ค วามรู้ต่อ พนัก งานในระดับต่ อไป เพือ
CAC ( Collective Action Coalition Against Corruption)
รักษาผลประโยชน์ขององค์กรและสังคม
หรือไม่ หากดําเนินการแล้วได้ดาํ เนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชีแ) จงว่า บริษทั มีนโยบายจะเข้าร่วมกับ
โครงการดังกล่าว แต่อยู่ในระหว่างการศึกษาและทําความเข้าใจ
ภายในองค์กร
 นายเอม อัศวโกวิ ท ผูถ้ อื หุน้
 ผูบ้ ริ หาร ชีแ) จงข้อสอบถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี)
1. ไม่ทราบว่าบริษทั มีนโยบายในการบริหารต้นทุนอย่างไรให้
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชีแ) จงว่า บริษทั มีการบริหารงานการลด
บริษทั มีกาํ ไร
ค่าใช้จ่ายนํ) ามัน โดยใช้น)ํ ามัน B20 และบริษัทก็ใช้สูตรนํ) ามัน
2. บริษัท ฯ มีว ิธีก ารใดหรือ ไม่อ ย่ า งไร ในการปรับ ราคาค่ า
ทดแทนของบริษทั ในการลดค่าใช้จ่าย
โดยสาร เนืองจากอัตราค่าโดยสารของบริษัทถูก กําหนดโดย
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า บริษัทได้ดําเนินการหารือ
ภาครัฐ
ร่วมกับภาครัฐเรืองการขอปรับตารางราคาค่าบริการหลายครัง)
หลายคราวแล้วแต่ยงั ไม่ประสบความสําเร็จ เนืองจากภาครัฐมี
ความเห็น ว่าบริษัทยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยยังคงมี
กําไร
 คุณเพชรรัตน์ ตัง8 ดํารงตระกูล ผูร้ บั มอบฉันทะจาก ผูถ้ อื หุ้น  ผูบ้ ริ หาร ชีแ) จงข้อสอบถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี)
(สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย)
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า ตัง) แต่บริษทั เข้าจดทะเบียน
1. บริษทั มีการลงทุนด้าน Digital Marketing ไปแล้วเท่าไร และ
เป็นบริษทั หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั มีการลงทุนด้าน
ทีประสบผลสําเร็จแล้วเป็นอย่างไร
Digital Marketing ไปแล้วประมาณ 7-8 ล้านบาท เช่น การทํา
Rebranding,การทําLine Application, การพัฒนาเว็บไซด์ ฯลฯ
ความสําเร็จทีเห็นได้เด่นชัด คือ บริษัทมีรายได้จากการจองตั xว
ล่วงหน้าออนไลน์ในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ 6 แสนบาท และ
บริษัท จะขยายระบบออนไลน์ ข องบริษัท ให้ส ามารถจองได้
มากกว่าตั xวเรือหรือตั xวรถทีบริษัทประสบความสําเร็จแล้ว คือให้
สามารถจองเครืองบิน จองทีพัก จองโปรแกรมการท่องเทียวได้
ซึงในขณะนี)อยู่ในระหว่างการพัฒนา
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 นายชาญชัย เจียมบุญศรี ผูรัร้ บั มอบฉันทะจากผู
ทะจาก ถ้ อื หุน้
 ผูบ้ ริ หาร ชีแ) จงข้อสอบถามของผูถ้ อื หุน้ ดังนี)
1. บริษัท มีลูก ค้าทัง) ในประเทศและต่ างประเทศ ไม่ท ราบว่ า
1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าชาว
ลูก ค้า ประเภทไหนมากน้ อ ยกว่ า กัน และมีแ นวทางการหา
ไทย ซึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าLogistics
ogistics เช่น กลุ่มบริษทั นํ)ามัน,
ช่องทางลูกค้าเพิมอย่างไร
กลุ่มบริษทั ห้างสรรพสินค้า โลตัส บิกy ซี และบริษทั เคอรี เป็นกลุ่ม
2. นอกจากรายได้เรือกับรถแล้วมีช่องทางหารายได้จากส่วนอืน
ลูกค้าหลักของบริษทั ทีใช้บริการเข้าสู่เกาะสมุยและเกาะพะงัน
ทีเกียวข้องธุรกิ จของบริษทั อย่างไรบ้าง
และปจั จุบนั กลุ่มลูกค้าLogistics ก็เริมมีการใช้บริการเส้นทาง
ระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน
โดยช่ อ งทางหารายได้ท ีบริษัท วางแผนไว้ค ือ การเข้าร่ ว มกับ
พันธมิต รในประเทศเพือนบ้าน เช่น ประเทศเมียนม่า ประเทศ
กัมพูชา ประเทศลาว เพือผลักดันให้มกี ารเชือมต่อการท่องเทียว
มายังเกาะสมุยและเกาะพะงัน โดยใช้จุดแข็งของการท่องเทียว
เกาะพะงันในช่วงงาน Full moon Party ทีได้รบั ความสนใจจาก
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก
2. นายอภิช าติ ชโยภาส ชี)แ จงว่ า นอกจากรายได้จ ากการ
ให้บ ริก ารเดิน เรือ การให้บ ริก ารเดิน รถ ในขณะนี) บ ริษัท ได้
พยายามกระตุน้ รายได้ทเกี
ี ยวเนืองกับธุรกิจเดินเรือกับธุรกิจเดิน
รถคือ การเป็นตัวแทนรับจองตั xวของสายการบิน การเป็นตัวแทน
รับ จองห้อ งพัก โรงแรม รีส อร์ ท รวมไปถึ ง การเป็ น ตัว แทน
จําหน่ ายตั xวเรือ ไปยังเกาะเต่ า และรายได้เสริมจากการให้เช่า
พื)น ทีโดยเฉพาะทีเห็น ได้ช ดั คือ ร้านค้าจําหน่ ายอาหาร Black
Canyon

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิมเติม
ประธานฯ ได้ขอบพระคุ
ขอบพระคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษทั สิงทีผูถ้ อื หุน้ ได้
กรุณาให้ความคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านัน) เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิงทีบริษทั จะนําไปประกอบในการ
วางแนวทางการบริหารธุรกิจในอนาคต เพือพัฒนาธรุกจิ ของเราให้เจริญก้าวหน้ายิงขึน) ขอขอบพระคุณและขออนุ
และ
ญาต
ปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมผูถ้ อื หุน้ เวลา 15.20 น.

(ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562

(นายบัญญัติ แสงนิรตั น์)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

