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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 
ของ 

บริษทั ท่าเรอืราชาเฟอรรี์& จาํกดั (มหาชน) 
________________________________________________________________________________________ 

 

ประชุมเมื
อวนัองัคาร ที
 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ หอ้งธาราเทพ อาคาร
ธาราเทพ(ชั )น 2) เลขที
 247 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
เริ&มการประชุมเวลา 14.00น. 

บรษิทัไดม้อบหมายให ้นางกนกทพิย์ เจรญิรศัมเีป็นพธิกีรผูด้ําเนินรายการ โดยไดแ้จ้งขอ้มูลเบื)องต้นของ
บรษิทัต่อที
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี) 

- บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน   191,250,000 บาท 

- ทุนชาํระแลว้    191,249,751 บาท 

- แบ่งออกหุน้สามญัจาํนวน   191,249,751 หุน้ 
- มลูค่าหุน้ที
ตราไวหุ้น้ละ 1  บาท 

 

โครงสรา้งการบรหิารจดัการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั โดยมศีาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศ ุ
ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และนายอภชิาต ิชโยภาส ดํารงตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่าน
อื
นๆ รวมทั )งสิ)น 10 ท่าน เป็นผูก้าํหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธใ์นการกําหนดทศิทางการดําเนินธุรกจิ  โดยมี
คณะกรรมการชุดใหญ่ ที
เรยีกว่า  คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวน 2 ชุดคอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

พรอ้มทั )ง การบรหิารงาน บรษิทัยงัไดม้คีณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผดิชอบบรหิารงานอกี 
5 สายงาน ได้แก่สายงานปฏบิตักิารท่าเรอืและเดนิเรอื สายงานพฒันาธุรกจิ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ สายงาน
แผนงานบญัชแีละการเงนิ  และสายงานอํานวยการเพื
อเป็นกลไกในการขบัเคลื
อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตรท์ี
บรษิทัไดว้างไว ้ 

ในการประชุมในวนันี)มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมการประชุมดงันี) 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 46 รายนบัรวมจํานวนหุน้ได ้

129,950,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.948 ของหุ้นที
จําหน่ายได้ทั )งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนดไวว้่าต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที
จาํหน่ายไดท้ั )งหมดของบรษิทั 

โดยก่อนเริ
มการประชุม พธิกีรไดช้ี)แจงระเบยีบวาระการประชุม และหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนใหท้ี

ประชุมทราบว่าเพื
อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการที
ดใีนสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนและระเบยีบการ
ปฏบิตัใินที
ประชุม จงึขอชี)แจงวธิกีารนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ซึ
งจะต้องลงมตใินแต่ละวาระ พร้อมทั )งกฎเกณฑข์องที
ประชุม 
เพื
อใหก้ารประชุมดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ครบถว้น ตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัดงัต่อไปนี) 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ
งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที
ถอื ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย/ไม่เหน็ดว้ย/ หรอืงด
ออกเสยีงอย่างใดอย่างหนึ
งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไดเ้วน้แต่ในกรณีของ
ผูถ้อืหุน้ต่างประเทศซึ
งแต่งตั )งคสัโตเดยีนในประเทศไทยใหถ้ือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงที
จะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุน้
ที
ตนถอื โดยใชใ้บลงคะแนนที
ได้รบั ณ ตอนลงทะเบยีน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที
กล่าวขา้งต้น จะถือ
การลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
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2. ในการนับคะแนนเสยีงจะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้ือหุ้นที
ลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง 
เท่านั )นโดยใหผู้ถ้อืหุน้ที
ไดอ้อกเสยีงไม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีงยกมอืขึ)น เพื
อที
เจา้หน้าที
จะเดนิไปเกบ็ใบลงคะแนน
มาบนัทกึและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั )งนี)ม ี นางสาวมาริสา รามมณี เป็นพยานในการนับ
คะแนน เพื
อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั )งนี) การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครั )งนี) เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนผู้เขา้ร่วมประชุมทั )งหมดเพื
อให้เกดิ
ความโปร่งใส 

3. เพื
อใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัิตามแนวทางการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผู้ถอืหุ้นที
ด ีดงันั )น บรษิัทจะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ถือหุ้นที
เขา้ร่วมประชุม  ทั )งในกรณี  เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย  และงดออกเสยีง  ทั )งนี)  
ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้กาเครื
องหมายถูกลงในช่องเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงพรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้
ขอใหย้กมอืขึ)น จากนั )น จะมเีจา้หน้าที
เดนิไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน เพื
อนํามาคํานวณคะแนนเสยีงว่ามผีู้
ถือหุ้น  เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจํานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที
จะเก็บบตัรลงคะแนนที

ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในภายหลงัทั )งหมด สาํหรบัท่านผูร้บัมอบฉนัทะที
ไม่ไดร้บับตัรลงมตติั )งแต่ลงทะเบยีนนั )น 
หมายความว่า ผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตใินหนงัสอืมอบฉนัทะนั )นแลว้  โดยมตดิงักล่าวจะระบุไวส้อดคลอ้งกบัมตทิี
ผูถ้อื
หุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวแลว้ 

4. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที
เกี
ยวขอ้งกบัระเบยีบวาระ
นั )นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ที
ต้องการซกัถามกรุณาแจง้ชื
อและนามสกุลใหท้ี
ประชุมทราบก่อนซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั )งเพื
อประโยชน์ในการจดัทําบันทึกการประชุม ในกรณีที
ผู้ถือหุ้นมีคําถามหรือ
ความเหน็ที
นอกเหนือจากวาระที
กําลงัพจิารณาอยู่ บรษิัทขอความกรุณาไปสอบถามหรอืให้ความเหน็ในวาระอื
นๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชุม 

ก่อนที
จะเริ
มประชุม พธิกีรกล่าวแนะนํา ประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชแีละที

ปรกึษาบรษิทั ซึ
งเขา้ร่วมประชุมในวนันี) ซึ
งประกอบดว้ย 

กรรมการบรษิทัที
เขา้ร่วมประชมุ 

1. ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. พลเรอืเอก พรีะจติร ์สรุกัขกะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
3. นายชาตร ีศริพิานิชกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายอนนัต ์เกตุพทิยา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายพรชยั วริยิะธนะสกุล               กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
6. นายอภชิาต ิชโยภาส  กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายพานิช พงศพ์โิรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอสิระ 
8. นายอภชินม ์ชโยภาส กรรมการ 
9. นายพทิกัษ์ เกยีรตเิดชปญัญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

ผูบ้รหิารที
เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายอภชินม ์ชโยภาส รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
2. นายเอกชยั  ลิ
มถาวรศริพิงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธปิบรูวฒัน์ ผูช้่วยผูอ้าํนวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ   
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ผูส้อบบญัชทีี
เขา้ประชุม    
1.นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์
2.นายบุญเกษม สารกลิ
น 
 

ที
ปรกึษาทางการเงนิ บรษิทั หลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 
1. นางสาวปิ
นมณี เมฆมณัฑนา 
2. นายตระกลู เฮงสกุล 

 

ที
ปรกึษากฎหมาย 
1. นายประธาน วสิทุธโิชตกิร 
 

โดยกรรมการและผูบ้รหิารที
อยูบ่นเวทไีดแ้ก่ 
1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศ ุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาตร ีศริพิานิชกร  
3. กรรมการผูจ้ดัการ นายอภชิาต ิชโยภาส  
4. รกัษาการตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการสายงานแผนงานบญัชแีละการเงนิ นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธิป

บรูวฒัน์ 
 

พธิกีรไดก้ล่าวเชญิศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ ประธานกรรมการบรษิทัทาํหน้าที
เป็นประธานในที

ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 

 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทุกท่านที
เขา้ร่วมการประชุมว่าเรยีนผูถ้อืหุน้ที
เคารพทุกท่าน ในนามของ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี
 จํากัด (มหาชน)คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและทีมงาน ขออนุญาตต้อนรับและ
ขอขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที
เขา้ร่วมประชุม เพื
อจะไดป้รกึษาหารอืร่วมกนั และเพื
อเป็นโอกาสที
ดทีี
ใหผู้ถ้อืหุน้ทุก
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นให้คําแนะนําในการประชุมในครั )งนี) เพื
อเป็นประโยชน์ที
จะนําไปใช้ประกอบการ
พัฒนาการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นบริษัทที
มั 
นคงยิ
งขึ)นและเป็นบริษัทที
บริหารกิจการบนพื)นฐานของ
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ และขอเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระที
ไดก้าํหนดไวด้งัต่อไปนี) 

 

วาระที& 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี
ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2561ซึ
งประชุม

เมื
อวนัที
 11 เดอืนเมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนดร์ชัดา อาคารธารทพิย ์(ชั )น 5) โรงแรมเจา้พระยาปารค์ 
เลขที
 247 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร และได้จดัทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมฯ และได้นําส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที
กฎหมายกําหนด พร้อมทั )ง
เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์www.rajaferryport.com ของบรษิทัแลว้ 

โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมแลว้
ปรากฏรายละเอยีดตามสิ
งที
สง่มาดว้ย 1 

โดยประธานฯ ขอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณารบัรองรายงานการประชุมไปทลีะหน้า รวมทั )งหมด 24หน้า 
เริ
มจากหน้าแรก ไปจนถงึหน้าสดุทา้ยและไดส้อบถามผูถ้อืหุน้ว่าตอ้งการสอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็หรอืไม่  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรื
องใดประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่า ในวาระพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561

จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีง 
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มติที&ประชุม  
ที
ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2561ซึ
งประชุมเมื
อวนัที
 11 

เดอืนเมษายน 2561ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,577 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

วาระที& 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2561 
ประธานฯ ไดนํ้าเสนอวาระพจิารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2561 เพื
อใหท้ี
ประชุมผู้

ถอืหุ้นรบัทราบรายงานและกจิกรรมของบรษิัทที
ไดป้ฏบิตัิงานในรอบ 1 ปีที
ผ่านมา ซึ
งปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 
2561 โดยบรษิทัฯไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีในรปูแบบรหสัควิอารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในครั )งนี)จงึขอใหฝ้า่ยบรหิารนําเสนอขอมลูผลการดาํเนินงานในรอบปีที
ผ่านมาใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา 

นางสาวกณัณ์ณิชฐา ธปิบูรวฒัน์ ได้นําเสนอให้ที
ประชุมพจิารณาว่า ผลประกอบการรายได้รวมประจําปี 
2561 เป็นจาํนวน 750 ลา้นบาท เมื
อเทยีบกบัปี 2560 จาํนวน 701 ลา้นบาท คดิเป็นเพิ
มขึ)น 49 ลา้นบาท โดยแยกเป็น
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื 658 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จาํนวน 613 ลา้นบาท รายไดจ้ากการจําหน่ายอาหาร
และสนิคา้สะดวกซื)อ จํานวน 49 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จํานวน 51 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิรถ 24 
ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จาํนวน 19 ลา้นบาท รายไดอ้ื
น 13 ลา้นบาท และรายไดบ้รกิารอื
น 4 ลา้นบาท 

โดยรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื แบ่งออกเป็นเสน้ทางดงันี) 
เสน้ทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะสมุย มรีายได ้423 ลา้นบาทเทยีบกบัปี 2560 จํานวน 390 ลา้นบาท 

เพิ
มขึ)น 33 ลา้นบาท คดิเป็นเพิ
มขึ)น 8.5% 
เสน้ทางอําเภอดอนสกั – อําเภอเกาะพะงนัมรีายได ้214 ลา้นบาทเทยีบกบัปี 2560 จํานวน 207 ลา้นบาท 

เพิ
มขึ)น 7 ลา้นบาท คดิเป็นเพิ
มขึ)น 3.61% 
เสน้ทางอําเภอเกาะสมุย– อําเภอเกาะพะงนัมรีายได้ 20 ล้านบาทเทียบกบัปี 2560 จํานวน 16 ล้านบาท 

เพิ
มขึ)น 4 ลา้นบาท คดิเป็นเพิ
มขึ)น 25% 
 

ในสว่นของรายงานค่าใชจ้่าย ประจําปี 2561 ต้นทุนขายและการใหบ้รกิาร 619 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 
จาํนวน 558 ลา้นบาท ตน้ทุนในการจดัจําหน่าย 15 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จํานวน 14 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 82 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จํานวน 86 ลา้นบาทต้นทุนทางการเงนิ 7 ลา้นบาทเทยีบกบัปี 2560 จํานวน 4 
ลา้นบาทค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้2 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 จํานวน 5 ลา้นบาทส่งผลใหบ้รษิทัมกีําไรขั )นต้น 117 ลา้น
บาท และกาํไรสาํหรบัปี 22 ลา้นบาท 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชุมทราบว่า รายงานข้อมูลขา้งต้นของฝ่ายบรหิารดงักล่าวเป็นข้อมูลสรุปงบ
การเงนิที
สาํคญัในรอบปีที
มา ประกอบด้วย รายไดร้วม รายได้แยกประเภท รายไดแ้ยกเสน้ทางการใหบ้รกิาร ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และสรุปผลกําไรประจําปี 2561 จงึขอเปิดโอกาสให้ผูถ้ือสอบถามหรอืเสนอแนะใดๆต่อผลการดําเนินงาน
ตามที
ไดนํ้าเสนอดงักล่าว 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรื
องใด ประธานฯ จงึแจง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่าวาระดงักล่าวนี) เป็น
วาระพจิารณาเพื
อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงในวาระที
 2 นี) 
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มติที&ประชุม  
ที
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2561 ตามที
บรษิทัไดร้ายงานขอ้มูล

ขา้งตน้ 
 

วาระที& 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 สิ8นสุด ณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2561 
 

ประธานฯ ได้รายงานให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาว่า รายละเอยีดงบการเงนิที
เป็นสาระสําคญั บรษิัทได้
รายงานใหท้ี
ประชุมทราบในวาระที
 2 พจิารณารบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2561แลว้ ซึ
งงบการเงนิ
ประจําปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท
ตามลําดบัแลว้ ในวาระดงักล่าวนี) เพื
อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มูลที
เพยีงพอประกอบการตดัสนิใจในวาระที
 3 นี) บรษิทัจงึ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามอกีครั )งหนึ
ง 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใดเพิ
มเตมิประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
พธิีกรได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจําปี 2561 

สิ)นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 นั )น จะตอ้งผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทั )งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติที&ประชุม  
ที
ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิหน็ชอบอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2561 สิ)นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี) 
 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,577 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 

วาระที& 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิและจา่ยเงินปันผล 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบญัญัติ แสงนิรตัน์ เลขานุการบริษัท นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการ
จดัสรรกาํไรสทุธแิละจ่ายเงนิปนัผล ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มลูใหท้ี
ประชุมพจิารณา โดยแบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คอื การจดัสรรกําไรสุทธ ิ
และ การจ่ายเงนิปนัผล เป็นดงันี) 

 

การจดัสรรกาํไรสทุธ ิ
เพื
อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดก้ําหนดใหบ้รษิทัจกัต้อง

จดัสรรกําไรสุทธใินแต่ละปี ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี จนกว่าทุน
สาํรองนี)จะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ซึ
งปจัจุบนับรษิทัมเีงนิสํารองตามกฎหมาย
เป็นจาํนวนทั )งสิ)น 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนบรษิทั 191,250,000 บาท  

จงึเสนอใหท้ี
ประชุมพจิารณาจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2561 จํานวน
เงนิ 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนทั )งสิ)น 18,368,889.16 บาท 

ความเหน็ของที
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทต่อการจดัสรรกําไรสุทธ ิคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้ว 
เหน็ควรเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี 2561
ตามที
ไดนํ้าเสนอดงักล่าว 
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การจ่ายเงนิปนัผล 
ตามที
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ ในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของกําไร

สุทธหิลงัจากหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลของงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท และหลงัหกัเงนิสํารองตามกฎหมาย และเงนิ

สะสมอื
นๆ ตามที
บรษิทักาํหนด ทั )งนี) การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี
ยนแปลงขึ)นอยู่กบัฐานะการเงนิ และผล

การดาํเนินงาน แผนการลงทุนความจาํเป็นและความเหมาะสมอื
นๆ ในอนาคต     

บรษิทัจงึเสนอจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัปี 2561(วนัที
 1 มกราคม 2561 – 31 ธนัวาคม 2561) เป็นเงนิสดใหแ้ก่           

ผู้ถือหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.0522 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั )งสิ)นไม่เกิน 10,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรของ

กจิการที
ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล(BOI) ทั )งจาํนวน ซึ
งผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหกัภาษีเงนิได ้ณ ที


จ่าย และไม่สามารถขอเครดติภาษคีนืเงนิปนัผลได ้ 

โดยกําหนดใหว้นักําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) สาํหรบัผลประกอบการในปี

2561 ในวนัที
 9 พฤษภาคม 2562 และกาํหนดจ่ายปนัผลในวนัที
 28 พฤษภาคม 2562 

ความเหน็ของที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ี
ประชุม

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายปนัผล ตามรายละเอยีดที
ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที
ได้เขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาการ
จดัสรรกาํไรสทุธแิละจ่ายเงนิปนัผล ตามที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณาการจดัสรรกําไรสุทธแิละจ่ายเงนิปนั

ผลที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งตน้นั )น จะตอ้งผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจํานวนเสยีงทั )งหมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติที�ประชุม  
ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติอนุมตัิจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี2561

จํานวนเงนิ 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงนิสํารองตามกฎหมายจํานวนทั )งสิ)น 18,368,889.16 บาท และมมีตอินุมตัิ
จ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.0522 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจํานวนเงนิทั )งสิ)นไม่เกนิ 10,000,000.00 
บาท โดยจ่ายจากกําไรของกิจการที
ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) ทั )งจํานวน ซึ
งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาไม่ถูกหกัภาษเีงนิได ้ณ ที
จ่าย และไม่สามารถขอเครดติภาษคีนืเงนิปนัผลได ้ 

โดยกําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธริบัเงนิปนัผล(Record Date) ในวนัที
 9 พฤษภาคม 2562 และกําหนด
จ่ายปนัผลในวนัที
 28 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,577 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 
 
 



 

7/15 

 
 

 

วาระที& 5  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท 
โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที&ยงัมิได้จดัสรรจาํนวน 249 หุ้น มูลคา่ที&ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัฯ ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มูลใหท้ี
ประชุมพจิารณาว่าตามที
ที
ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจําปี 2561 
ของบรษิทัฯ เมื
อวนัที
 11 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอตัรา 8 
หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล (หากมเีศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหต้ดัเศษหุน้ดงักล่าวทิ)ง) หรอืคดิเป็นจํานวนไม่เกนิ 
21,250,000 หุน้ มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หรอืคดิเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 21,250,000 บาท  

โดยบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนการเพิ
มทุนดงักล่าวจากเดมิ 170,000,000 บาทหรอื 170,000,000 
หุน้ เป็นจาํนวน 191,250,000 บาท หรอื 191,250,000 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 21,250,000 หุน้ต่อกรม
พฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที
 19 เมษายน 2561 

ต่อมาไดจ้่ายหุน้ปนัผล และเมื
อวนัที
 11 พฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการจดทะเบยีนเพิ
มทุนชําระ
เป็น 191,249,751 บาท หรอื 191,249,751 หุ้น โดยได้จดัสรรการจ่ายปนัผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถ้ือหุน้เป็นจํานวน 
21,249,751 หุน้ คงเหลอืหุน้สามญัที
ไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 249 หุน้ 

ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลดทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที
ยงัมไิด้จดัสรร
จาํนวน 249 หุน้ มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จงึขอใหท้ี
ประชุมโปรดพจิารณา 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ที
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณาลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาก 

191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที
ยงัมไิดจ้ดัสรรจํานวน 249 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท ที
บรษิัทไดนํ้าเสนอขา้งต้นนั )น จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงสามในสี
ของจํานวน
เสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติที&ประชุม 
ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 

191,249,751 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบยีนที
ยงัมไิดจ้ดัสรรจํานวน 249 หุ้น มูลค่าที
ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี) 

 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

 

 

 

 



 

8/15 

 
 

 

วาระที& 6  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิ&มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียน 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มลูวาระพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ
มเตมิหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มลูใหท้ี
ประชุมพจิารณาว่าเพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัฯในวาระที
 5 จงึขอเสนอใหท้ี
ประชุมพจิารณาการแกไ้ขเพิ
มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรื
องทุน
จดทะเบยีน ซึ
งใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี)แทน   
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 191,249,751  บาท (หนึ
งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสี
หมื
นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็บาท) 
 แบ่งออกเป็น : 191,249,751 หุน้ (หนึ
งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสี
หมื
นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1.00  บาท (หนึ
งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 191,249,751 หุน้ (หนึ
งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสี
หมื
นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

  

ทั )งนี) ใหบุ้คคลที
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธทิี
กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มอีํานาจแก้ไขและเพิ
มเติมถ้อยคํา หรอืดําเนินการใดๆ เพื
อให้เป็นไปตามคําสั 
งของนาย
ทะเบยีน 

โดยคณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ชอบให้นําเสนอต่อที
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื
อพจิารณาอนุมตัิให้
แกไ้ขเพิ
มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนตามที
ไดนํ้าเสนอดงักล่าว
จงึขอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ
มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ตามที
ไดนํ้าเสนอดงักล่าว 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ที
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาอนุมตัิ
การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ
มเตมิหนังสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งต้นนั )น จะต้องผ่านการเหน็ชอบ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงสามในสี
ของจาํนวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติที�ประชุม 

ที
ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิกไ้ขเพิ
มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบยีนดงันี) 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน : 191,249,751  บาท (หนึ
งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสี
หมื
นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็บาท) 
 แบ่งออกเป็น : 191,249,751 หุน้ (หนึ
งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสี
หมื
นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ : 1.00  บาท (หนึ
งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 191,249,751 หุน้ (หนึ
งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นสองแสนสี
หมื
นเกา้พนัเจด็รอ้ยหา้สบิเอด็หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ : -ไมม่-ี   

 

ทั )งนี) ใหบุ้คคลที
กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิี
กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มอีํานาจแก้ไขและเพิ
มเติมถ้อยคํา หรอืดําเนินการใดๆ เพื
อให้เป็นไปตามคําสั 
งของนาย
ทะเบยีนดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 
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มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 

วาระที& 7  พิจารณาเลือกตั 8งกรรมการแทนกรรมการที&ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

ประธานฯได้แจ้งให้ที
ประชุมทราบว่า ด้วยในวาระนี) นายธงทอง จนัทรางศุ นายอนันต์ เกตุพทิยา นาย              
พรชยั วริยิะธนะสกุล และนายพานิช พงศ์พโิรดม กรรมการครบกําหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั )งใหม่ตามวาระ
พจิารณาในครั )งนี) เพื
อใหเ้ป็นการปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลกจิการที
ด ีและใหผู้ถ้อืหุน้ลงนามไดอ้ย่างอสิระ 
นายธงทอง จนัทรางศ ุและกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั )งใหม่ที
ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในครั )งนี) 
ขออนุญาตออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั 
วคราวจนกว่าจะมลีงมตใินวาระการประชุมนี)เสรจ็สิ)น โดยขอมอบหมายให้
นายอภชิาต ิชโยภาส ทําหน้าที
เป็นประธานในการประชุมวาระที
 7 พจิารณาเลอืกตั )งกรรมการแทนกรรมการที
ครบ
กาํหนดออกตามวาระแทน 

นายอภิชาติ ชโยภาส ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรตัน์ นําเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตั )ง
กรรมการแทนกรรมการที
ครบกาํหนดออกตามวาระ  ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 

นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มลูใหท้ี
ประชุมพจิารณาว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 18 ไดก้าํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
ในอตัราหนึ
งในสามของจาํนวนกรรมการทั )งหมด จงึจาํเป็นตอ้งพจิารณาเลอืกตั )งกรรมการแทนกรรมการที
ตอ้งออกตาม
วาระ หรอืเสนอแต่งตั )งกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ
ง 

 

สาํหรบัปี 2562 กรรมการครบกาํหนดออกตามวาระมดีงันี)    
ชื
อ ตําแหน่ง 

1. นายธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายอนนัต ์เกตุพทิยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

3. นายพรชยั วริยิะธนะสกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการอสิระ 

4. นายพานิช พงศพ์โิรดม ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 
 

ทั )งนี) บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื
อบุคคลเพื
อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั )งเป็น
กรรมการล่วงหน้าระหว่างวนัที
 8 มกราคม – 12 กุมภาพนัธ ์2562 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ และรายชื
อบุคคล
ใดเขา้รบัการพจิารณาเพื
อเลอืกตั )งดงักล่าว และที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการที
ครบ
กําหนดออกตามวาระในครั )งนี)จํานวนทั )ง 4 ท่าน มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และประวตักิารทํางานที
ด ีและ
เป็นบุคคลที
ไม่ไดป้ระกอบกจิการ/เขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืกรรมการในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื
น ซึ
งประกอบกจิการที
มี
สภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบับรษิัทฯ รวมทั )งมีคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคติที
ดต่ีอองค์กร 
สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกจิการของบรษิทั จงึขอเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาแต่งตั )งกรรมการทั )ง 4 ท่าน ที
ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ
ง 
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ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลอืกตั )งกรรมการ
แทนกรรมการที
ตอ้งออกตามวาระ ตามที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด และเพื
อปฏบิตัิตามหลกัเกณฑก์ารกํากบัดูแลกจิการที
ด ีและให้
เพื
อผู้ถือหุน้ได้ลงคะแนนเสยีงอย่างอสิระ ประธานฯ จงึมอบหมายให้พธิกีรทําการนับคะแนนเลอืกตั )งกรรมการแทน
กรรมการที
ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

 

พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่า สาํหรบัการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณาเลอืกตั )งกรรมการแทนกรรมการที

ครบกาํหนดออกตามวาระนี) จะทาํการลงคะแนนมตแิต่งตั )งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องไดร้บั
การรบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

โดยขอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้ ลงมตแิต่งตั )งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี) 
 

1. กรรมการท่านแรก นายธงทอง จนัทรางศ ุ
มติที&ประชุม  
ที
ประชุมมมีตอินุมตัิแต่งตั )ง นายธงทอง จนัทรางศุ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทต่ออกีวาระหนึ
ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,789 99.9769 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

 

2. กรรมการท่านที
สอง นายอนนัต ์เกตุพทิยา 
มติที&ประชุม  
ที
ประชุมมมีตอินุมตัิแต่งตั )ง นายอนันต์ เกตุพทิยา กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทต่ออกีวาระหนึ
ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,677 99.9768 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 112 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 

 

3. กรรมการท่านที
สาม นายพรชยั วริยิะธนะสกุล 
มติที&ประชุม  
ที
ประชุมมมีตอินุมตัแิต่งตั )ง นายพรชยั วริยิะธนะสกุล กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ
ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,951,789 99.9769 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 30,000 0.0230 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 

 



4. กรรมการท่านที
สี
 นายพานิช พงศพ์โิรดม
มติที&ประชุม  
ที
ประชุมมมีตอินุมตัแิต่งตั )ง

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ

1. เหน็ดว้ย 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 
3. งดออกเสยีง 
4. บตัรเสยี 

 

วาระที& 8  พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 
 

นายธงทอง จนัทรางศุ ไดด้าํเนินการ
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562 
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 

นายบญัญัติ แสงนิรตัน์ นําเสนอข้อมูลให้ที
ประชุม
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 
กาํหนดไว ้

โดยปี 2562 นี)ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2562 ซึ
งรวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส เบี)ยประชุม ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื
น 
จาํนวนรวมคงเดมิ คอื ไมเ่กนิ 5,000,000

ก) ค่าเบี)ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 

ระยะเวลาที
ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ค) ค่าเบี)ยประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
 

ทั )งนี) ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี ที
ไดร้บัการอนุมตัจิากที
ประชุมสามญั
ที
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี

 

นายพานิช พงศพ์โิรดม 
 

อนุมตัแิต่งตั )ง นายพานิช พงศพ์โิรดม กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ
ง 

จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน

129,951,789 99.
0 0.0000

30,000 0.
0 0.

พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2562 

ดาํเนินการทาํหน้าที
เป็นประธานในที
ประชุมต่อในวาระที
 8 
2562 และไดม้อบหมายให ้นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มูลวาระพจิารณา

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562 ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
นําเสนอข้อมูลให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า เพื
อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกนัพิจารณา

กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2562 ตามที
กฎหมายเกี
ยวกบั พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั ได้

ที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบสมควรกําหนดค่าตอบแทน
ซึ
งรวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส เบี)ยประชุม ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื
น 

000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัดงันี)
ค่าเบี)ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดอืนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืนตาม

ระยะเวลาที
ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดอืน 

ทั )งนี) ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ที
ผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจํานวนทั )งสิ)น 2,200,

บาทต่อปี ที
ไดร้บัการอนุมตัจิากที
ประชุมสามญัผูถ้อืประจาํปี 2561 ที
ผ่านมา บรษิทัฯ
กาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562 ตามที
ไดนํ้าเสนอดงักล่าว

ข้อมูลการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2560 - 2562
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กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึ
ง 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

.9769 

.0000 

.0230 

.0000 

8 วาระพจิารณากําหนด
นําเสนอขอ้มูลวาระพจิารณา

เพื
อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกนัพิจารณา
บริษัทมหาชนจํากดั ได้

สมควรกําหนดค่าตอบแทน
ซึ
งรวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส เบี)ยประชุม ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื
น เป็น

ดงันี) 
บาทต่อกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั 

โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืนตาม

000 บาทต่อกรรมการที
เขา้

ที
ผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ 
,000 บาท ซึ
งอยู่ภายใต้

ที
ผ่านมา บรษิทัฯจงึขอให้
ตามที
ไดนํ้าเสนอดงักล่าว 

2562 
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ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจาํปี 2562 ตามที
ไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ี
ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั

ประจาํปี 2562 นี) จะตอ้งผ่านการเหน็ชอบอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของจํานวนเสยีงทั )งหมดของ        
ผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุม 

 

มติที&ประชุม  
ที
ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2562 ซึ
งรวมถงึ เงนิเดอืน โบนสั 

เบี)ยประชุม ค่าตอบแทนพเิศษ และค่าตอบแทนอื
น เป็นจํานวนรวมคงเดมิคอื ไม่เกนิ 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัดงันี) 

ก) ค่าเบี)ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที
เขา้ร่วมประชุมกรรมการบรษิทั 
ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดอืนตาม

ระยะเวลาที
ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบี)ยประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที
เขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดอืน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 

วาระที& 9 พิจารณาแต่งตั 8งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจาํปี 2562 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบญัญตัิ แสงนิรตัน์ นําเสนอข้อมูลวาระพจิารณาแต่งตั )งผู้สอบบญัชแีละ

กาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจาํปี 2562 ใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์ นําเสนอขอ้มูลใหท้ี
ประชุมพจิารณาว่า เพื
อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัท

มหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท ได้กําหนดให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั )งผู้สอบบญัชแีละกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเป็นประจําทุกปี ประกอบกบั คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีหม่ กาํหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องหมุนเวยีนผูส้อบบญัชเีมื
อปฏบิตัิ
หน้าที
มาแล้ว 7 รอบปีบญัช ีโดยจะต้องมกีารเว้นวรรค 5 รอบปีบญัช ีจากเดมิที
จะต้องหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีเมื
อ
ปฏบิตัิหน้าที
มาแล้ว 5 รอบปีบญัช ีและต้องมกีารเว้นวรรค 2 รอบปีบญัชี โดยจะเริ
มมผีลบงัคบัใช้ตั )งแต่วนัที
 1 
มกราคม 2562 

ในการนี) ขอนําเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาผูส้อบบญัชทีี
จะเสนอแต่งตั )งดงันี) 
รายชื&อผู้สอบบญัชี เลขทะเบียน จาํนวนปีที&สอบบญัชีให้กบับริษทัฯ 

นายประวทิย ์ ววิรรณธนานุตร ์ 4917 2 ปี (ปี 2557– 2558) 
นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
นางสาวชุตมิา วงษศ์ราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
นายบุญเกษม สารกลิ
น 11888 - 
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หรอืผู้สอบบญัชที่านอื
นภายในสํานักงานเดยีวกนั แห่งบริษัท พวี ีออดทิ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจําปี 
2562 ของบรษิทั โดยเสนอกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชคีงเดมิ เป็นจาํนวนเงนิ 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบรษิทั
ย่อย)  

ทั )งนี) ผูส้อบบญัชตีามรายชื
อที
เสนอขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ 
หรอืผูท้ี
เกี
ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีประจาํปีและรายไตรมาส ปี 2561-2562 

ที& รายละเอียด หน่วย 
ปี 2562 

(ปีที&นําเสนอ) 

ปี 2561 

 
หมายเหต ุ

1 บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอรร์ี
 จาํกดั (มหาชน) 

 1.1 งานตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี (บาท) 600,000 600,000  

 1.2 งานสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 600,000 600,000 ไตรมาสละ 200,000 บาท 

2 บรษิทั อารพ์ ีทรานสปอรต์เทชั 
น จาํกดั 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี (บาท) 200,000 200,000  

 2.2 งานสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 150,000 150,000 ไตรมาสละ 50,000 บาท 

3 บรษิทั จดัหางาน อารพ์ ีจ๊อบ จาํกดั 

 3.1 งานตรวจสอบงบการเงนิประจาํปี (บาท) 100,000 100,000  

 3.2 งานสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 

4 งานตรวจสอบงบการเงนิรวมประจาํปี (บาท) 125,000 125,000  

5 งานสอบทานงบการเงนิรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 105,000 105,000 ไตรมาสละ 35,000 บาท  

6 
งานตรวจสอบการควบคุมทั 
วไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการควบคุมเฉพาะระบบงาน 
(บาท) 140,000 140,000  

 รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,110,000 2,110,000  
 

 

ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพจิารณาแต่งตั )ง
ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจาํปี 2562 ตามที
บรษิทัไดนํ้าเสนอขา้งตน้ 

ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คดิเหน็ใด ประธานฯ จงึมอบหมายใหพ้ธิกีร ทาํการนบัคะแนน 
 

พธิกีรได้แจ้งใหท้ี
ประชุมทราบว่าสําหรบัการลงคะแนนในมตวิาระพจิารณากําหนดแต่งตั )งผูส้อบบญัชแีละ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชปีระจําปี 2562 ที
บรษิัทไดนํ้าเสนอขา้งต้นนี) จะต้องผ่านการเหน็ชอบอนุมตัิจาก            
ผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทั )งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มติที&ประชุม  
ที
ประชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตั )งผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี)จากบรษิทั พวี ีออดทิ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ

บญัชปีระจาํปี 2562 
• นายประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที
 4917 
• นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที
 3787 
• นางสาวชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที
 9622 
• นายบุญเกษม สารกลิ
น ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที
 11888 
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หรอืผูส้อบบญัชที่านอื
นภายในสาํนกังานเดยีวกนัแห่งบรษิทัพวี ีออดทิ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2562 
ของบรษิทัโดยกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ีเป็นจํานวนเงนิ 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบรษิทัย่อย)ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี) 

มติที&ลง 
จาํนวนเสียงที&ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุ้นที&มารว่มประชมุและออก
เสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 129,981,789 100.0000 
2. ไมเ่หน็ดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 0 0.0000 
4. บตัรเสยี 0 0.0000 
 

วาระที& 10 พิจารณาเรื&องอื&นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที
ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า มผีูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเหน็เรื
องอื
นใด นอกจากวาระที

กาํหนดหรอืไม ่และมผีูถ้อืหุน้สอบถามและนําเสนอความเหน็ดงันี) 

 

ผูถ้ือหุ้นสอบถาม/เสนอความเหน็ ผูบ้ริหารตอบข้อสอบถาม 
� คณุเพชรรตัน์ ตั 8งดาํรงตระกลู ผูร้บัมอบฉนัทะจาก ผูถ้อืหุ้น

(สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย) 
1. บริษัทของเรามนีโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรปัชั 
น
อย่างไรบา้ง 
2. บรษิทัมนีโยบายจะเขา้ร่วมโครงการการสรา้งแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที
เรียกว่า 
CAC ( Collective Action Coalition Against Corruption) 
หรอืไม ่หากดาํเนินการแลว้ไดด้าํเนินการไปแลว้อย่างไรบา้ง 

� ผูบ้ริหาร ชี)แจงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี) 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี)แจงว่า บรษิทัมนีโยบายการต่อต้าน
การคอรัปชั 
น และมีการส่งเจ้าหน้าที
และผู้บริหาร เข้าอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั 
นกับสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทยIOD โดยเน้นยํ)าใหผู้บ้รหิารระดบัสูง
ได้ศกึษาเพื
อส่งต่อองค์ความรู้ต่อพนักงานในระดบัต่อไป เพื
อ
รกัษาผลประโยชน์ขององคก์รและสงัคม 
2. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี)แจงว่า บรษิทัมนีโยบายจะเขา้ร่วมกบั
โครงการดงักล่าว แต่อยู่ในระหว่างการศกึษาและทําความเขา้ใจ
ภายในองคก์ร 

� นายเอม อศัวโกวิท ผูถ้อืหุน้ 
1. ไม่ทราบว่าบรษิทัมนีโยบายในการบรหิารต้นทุนอย่างไรให้
บรษิทัมกีาํไร 
2. บริษัทฯ มีวิธีการใดหรือไม่อย่างไร ในการปรับราคาค่า
โดยสาร เนื
องจากอตัราค่าโดยสารของบรษิัทถูกกําหนดโดย
ภาครฐั 

 
 

� ผูบ้ริหาร ชี)แจงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี) 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี)แจงว่า บรษิทัมกีารบรหิารงานการลด
ค่าใช้จ่ายนํ)ามนั โดยใช้นํ)ามนั B20 และบรษิัทก็ใช้สูตรนํ)ามนั
ทดแทนของบรษิทัในการลดค่าใชจ่้าย 
2. นายอภชิาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า บรษิัทได้ดําเนินการหารอื
ร่วมกบัภาครฐัเรื
องการขอปรบัตารางราคาค่าบรกิารหลายครั )ง
หลายคราวแล้วแต่ยงัไม่ประสบความสําเรจ็ เนื
องจากภาครฐัมี
ความเห็นว่าบริษัทยงัคงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยยงัคงมี
กาํไร 

� คณุเพชรรตัน์ ตั 8งดาํรงตระกลู ผูร้บัมอบฉนัทะจาก ผูถ้อืหุ้น
(สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย) 
1. บรษิทัมกีารลงทุนดา้น Digital Marketing ไปแลว้เท่าไร และ
ที
ประสบผลสาํเรจ็แลว้เป็นอย่างไร 

 

 

 

 
 
 
 

� ผูบ้ริหาร ชี)แจงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี) 
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี)แจงว่า ตั )งแต่บรษิทัเขา้จดทะเบยีน
เป็นบรษิทัหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัมกีารลงทุนดา้น 
Digital Marketing ไปแลว้ประมาณ 7-8 ลา้นบาท เช่น การทํา
Rebranding,การทําLine Application, การพฒันาเวบ็ไซด์ ฯลฯ 
ความสําเรจ็ที
เหน็ไดเ้ด่นชดั คอื บรษิัทมรีายไดจ้ากการจองตั xว
ล่วงหน้าออนไลน์ในแต่ละวนัไม่น้อยกว่าวนัละ 6 แสนบาท และ
บริษัทจะขยายระบบออนไลน์ของบริษัทให้สามารถจองได้
มากกว่าตั xวเรอืหรอืตั xวรถที
บรษิัทประสบความสําเรจ็แลว้ คอืให้
สามารถจองเครื
องบนิ จองที
พกั จองโปรแกรมการท่องเที
ยวได ้
ซึ
งในขณะนี)อยู่ในระหว่างการพฒันา 
 



� นายชาญชยั เจียมบญุศรี ผูร้บัมอบฉนัทะจาก
1. บริษัทมลีูกค้าทั )งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ทราบว่า
ลูกค้าประเภทไหนมากน้อยกว่ากัน และมีแนวทางการหา
ช่องทางลกูคา้เพิ
มอย่างไร 
2. นอกจากรายไดเ้รอืกบัรถแลว้มชี่องทางหารายไดจ้ากส่วนอื
น
ที
เกี
ยวขอ้งธุรกิจของบรษิทัอย่างไรบา้ง 

 

 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้หารอืใดเพิ
มเตมิ
 

ประธานฯ ไดข้อบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที

กรุณาใหค้วามคดิ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ เหล่านั )น เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ
งที
บรษิทัจะนําไปประกอบในการ
วางแนวทางการบรหิารธุรกจิในอนาคต
ปิดการประชุม 

 
 

ปิดการประชุมผูถ้อืหุน้ เวลา 
 
 

 
 
 

 (นายบญัญตั ิแสงนิรตัน์) 
ผูบ้นัทกึการประชมุ 

 

 

รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
บริษัทมลีูกค้าทั )งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ทราบว่า
ค้าประเภทไหนมากน้อยกว่ากัน และมีแนวทางการหา

นอกจากรายไดเ้รอืกบัรถแลว้มชี่องทางหารายไดจ้ากส่วนอื
น
 

� ผูบ้ริหาร ชี)แจงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี)
1. นายอภชิาต ิชโยภาส ชี)แจงว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ชาว
ไทย ซึ
งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลกูคา้Logistics
กลุ่มบรษิทัหา้งสรรพสนิคา้ โลตสั บิyกซ ีและบรษิทัเคอรี
 เป็นกลุ่ม
ลูกคา้หลกัของบรษิทั ที
ใชบ้รกิารเขา้สู่เกาะสมุยและเกาะพะงนั 
และปจัจุบนักลุ่มลูกค้าLogistics ก็เริ
มมกีารใช้บรกิารเส้นทาง
ระหว่างเกาะสมยุ-เกาะพะงนั 
โดยช่องทางหารายได้ที
บริษัทวางแผนไว้คือการเข้าร่วมกับ
พนัธมติรในประเทศเพื
อนบ้าน เช่นประเทศเมยีนม่า ประเทศ
กมัพชูา ประเทศลาว เพื
อผลกัดนัให้
มายงัเกาะสมุยและเกาะพะงนั โดยใช้
เกาะพะงนัในช่วงงาน Full moon Party 
ชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก 
2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า
ให้บริการเดินเรือ การให้บริการเดินรถ ในขณะนี)บริษัทได้
พยายามกระตุน้รายไดท้ี
เกี
ยวเนื
องกบัธุรกจิเดนิเรอืกบัธุรกจิเดนิ
รถคอื การเป็นตวัแทนรบัจองตั xวของสายการบนิ 
ร ับจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงการเป็นตัวแทน
จําหน่ายตั xวเรอืไปยงัเกาะเต่า และรายได้เสริมจากการให้เช่า
พื)นที
โดยเฉพาะที
เห็นได้ชดัคือ ร้านค้าจําหน่ายอาหาร 
Canyon  

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถาม หรอืเสนอขอ้หารอืใดเพิ
มเตมิ 

ขอบพระคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที
ไดส้ละเวลาอนัมคี่าเขา้ร่วมการประชุมกบับรษิทั
กรุณาใหค้วามคดิ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ เหล่านั )น เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ
งที
บรษิทัจะนําไปประกอบในการ
วางแนวทางการบรหิารธุรกจิในอนาคต เพื
อพฒันาธรุกจิของเราใหเ้จรญิกา้วหน้ายิ
งขึ)น ขอขอบพระคุณและ

ปิดการประชุมผูถ้อืหุน้ เวลา 15.20 น. 

  
(ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ

ประธานที
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
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ชี)แจงขอ้สอบถามของผูถ้อืหุน้ดงันี) 
ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ชาว

ogistics เช่น กลุ่มบรษิทันํ)ามนั, 
กลุ่มบรษิทัหา้งสรรพสนิคา้ โลตสั บิyกซ ีและบรษิทัเคอรี
 เป็นกลุ่ม
ลูกคา้หลกัของบรษิทั ที
ใชบ้รกิารเขา้สู่เกาะสมุยและเกาะพะงนั 

ก็เริ
มมกีารใช้บรกิารเส้นทาง

วางแผนไว้คือการเข้าร่วมกับ
พนัธมติรในประเทศเพื
อนบ้าน เช่นประเทศเมยีนม่า ประเทศ

เพื
อผลกัดนัใหม้กีารเชื
อมต่อการท่องเที
ยว
โดยใชจุ้ดแขง็ของการท่องเที
ยว

Full moon Party ที
ไดร้บัความสนใจจาก

นายอภิชาติ ชโยภาส ชี)แจงว่า นอกจากรายได้จากการ
ให้บริการเดินเรือ การให้บริการเดินรถ ในขณะนี)บริษัทได้

รายไดท้ี
เกี
ยวเนื
องกบัธุรกจิเดนิเรอืกบัธุรกจิเดนิ
รถคอื การเป็นตวัแทนรบัจองตั xวของสายการบนิ การเป็นตวัแทน
รับจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงการเป็นตัวแทน

และรายได้เสริมจากการให้เช่า
พื)นที
โดยเฉพาะที
เห็นได้ชดัคือ ร้านค้าจําหน่ายอาหาร Black 

กบับรษิทั สิ
งที
ผูถ้อืหุน้ได้
กรุณาใหค้วามคดิ ความเหน็ ขอ้เสนอแนะต่างๆ เหล่านั )น เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ
งที
บรษิทัจะนําไปประกอบในการ

ขอขอบพระคุณและขออนุญาต

ศาสตราจารยพ์เิศษธงทอง จนัทรางศุ)  
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 


