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ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2561

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และ
การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ

พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
ข้อที่ 24 25 และ 31

เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)



ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561

พิจารณารับทราบรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561.pdf


รับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัท ในรอบปี 2561
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เริ่มให้บริการเต็มรูปแบบในฐานะ
ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวให้กับสาย
การเดินเรือ Rizhao

ขยายธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง
อากาศ โดยเริ่มเปิดให้บริการ
คลังสินค้าระหว่างประเทศ 
(International Air Cargo Terminal)

ขยายกิจการโดยการเข้าซื้อกิจการร้อยละ
50 ในบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. 
(DGPS) มูลค่ากว่า 267 ล้านบาท

สายการเดินเรือ Rizhao ขยาย
เส้นทางและเพิ่มปริมาณการให้บริการ

ขยายเส้นทางการบินไป Colombo

ขยายเส้นทางการบินไป Taipei, Taiwan
และ Ningbo, China

ขยายเส้นทางการบินไป Nagoya, Japan

สัญญาการให้บริการจัดส่งสิ่งของ
ระหว่างประเทศ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
ในการขนส่ง Transit E-Commerce 

ส.ค.

ม.ค.

มิ.ย.

ธ.ค.
พ.ย.





พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรับรอบปีบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 





รายได้รวมของบริษัท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากปีก่อนหน้า โดยปรับเพิ่มขึ้นใน 3 
กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ การขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก 
และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

YE17 YE18

หน่วย : ล้านบาท

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

บริหารจัดการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑ์
และสินค้าอันตราย
ธุรกิจอ่ืน ๆ



ก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้น ลดลง 8.9% เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึก
บัญชี ระหว่างต้นทุนในการให้บริการ กับค่าใช้จ่ายในการขาย และการปรับปรุงต้นทุน
ค้างจ่ายสายการบินในปี 2560

ขนส่งสินค้าทางอากาศ

ขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

บริหารจัดการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑ์
และสินค้าอันตราย
ธุรกิจอื่น ๆ

YE17 YE18

หน่วย : ล้านบาท



ก าไรสุทธิเติบโต 16% อยู่ที่ 150.7 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นที่ 0.25 บาท

รายได้รวม 2,294.6 2,770.6 20.7%

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 23.2% 17.5% (5.7%)
รายได้อื่น 15.5 18.7 20.8%
ค่าใช้จ่ายในการขาย 110.9 77.2 (30.4%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 281.0 295.2 5.0%
(ขาดทุน) / ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน (10.2) 7.0 n.m.
ก าไรจากเงินลงทุนใน JV & Ass 16.7 33.1 98.2%

อัตราก าไรสุทธิ 5.6% 5.4% (0.2%)
ก าไรต่อหุ้น (บาท/ต่อหุ้น) 0.21 0.25 16.2%

YE17 YE18

หน่วย : ล้านบาท



ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งจากผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเนื่อง

อัตราก าไรข้ันต้น (%) 23.2% 17.5%
อัตราก าไรสุทธิ (%) 5.6% 5.4%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.8% 13.0%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio) (เท่า) 3.1x 2.1x

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า) 0.4x 0.6x

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) (เท่า) 0.0x 0.0x

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.9 42.1
ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 93.7 61.1

เงินสด 732
ลูกหนี้การค้า 420
สินทรัพย์ถาวร 239

เจ้าหนี้การค้า 443
ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย 33

Asset Liability and
Equity

หนี้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไร
สุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย



• ปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ านวน 150,677,108.00 บาท 

• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวน 5,498,372.09 บาท

• คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.17 บาท 
ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

• ก าหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม  2562



1. ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
2.2 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)
2.3 เงินปันผลประจ าปี (บาท:หุ้น)

3. จ านวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)

4. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ



หมายเหตุ : 

1/ เงินปันผลจ่ายปี 2560 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และผลการด าเนินงาน
ปี 2560 ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2/ จ านวนหุ้นที่จ่ายปันผลในปี 2561 รวมจ านวนหุ้น 2,329,088 หุ้น ที่พนักงานใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 
1 มีนาคม 2562 

3/ ค านวณจากเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิในรอบบัญชีเดียวกัน หลังเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4/ อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลค านวณต่อก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในงบการเงินรวม



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ



การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562  มีกรรมการ
บริษัททีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  4  ท่าน  ดังนี้

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการอิสระ
2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ
3. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ
4. นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ



ซึ่งในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น  บริษัทเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 
28  พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดน าเสนอชื่อ
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการสรรหารและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาจากท าเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) 
แต่ไม่พบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท   

ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระข้างต้น 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งมี
คุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด และ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

วาระ 6 ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง.pdf


พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562



ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 เปรียบเทียบปี 2562
ค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ค่าตอบแทนประจ าปี 2562

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
บ าเหน็จ

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
บ าเหน็จ

รายเดือน ต่อครั้งที่เข้าประชุม รายเดือน ต่อครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท
- ประธาน
- กรรมการ

25,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท

วงเงินบ าเหน็จจ่ายจะ
จ่ายจากเงินส่วนหนึ่ง
ของวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการภายหลังหัก 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
และค่าเบี้ยประชุมที่
จ่ายจริง ทั้งนี้จ านวน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุมและ
บ าเหน็จ รวมกันแล้ว
จะไม่เกิน 4,500,000
บาท    

25,000 บาท
20,000 บาท

20,000 บาท
10,000 บาท

วงเงินบ าเหน็จจ่ายจะ
จ่ายจากเงินส่วนหนึ่ง
ของวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการภายหลังหัก 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
และค่าเบี้ยประชุมที่
จ่ายจริง ทั้งนี้จ านวน
ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุมและ
บ าเหน็จ รวมกันแล้ว
จะไม่เกิน 4,700,000 
บาท    

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี
- ประธาน
- กรรมการ

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท

-
-

15,000 บาท
10,000 บาท



ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561 เปรียบเทียบปี 2562

หมายเหตุ : 
1. ในปี 2561 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ รวมกันแล้ว

จะไม่ เกิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยอ านาจอนุมัติในการจ่าย
บ าเหน็จให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2. ในปี 2562 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบ าเหน็จกรรมการ รวมกันแล้ว
จะไม่เกิน 4,700,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยอ านาจอนุมัติในการจ่าย
บ าเหน็จให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

3. กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ



พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี และการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2562
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
บริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

1.  นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3977 และ/หรือ 

2.  นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4843 และ/หรือ 

3.  นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4474

วาระ 8 ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี.pdf


ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจ าปี  2562
ส าหรับการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ จ านวน 15 บริษัท

เป็นจ านวน บาท

หมายเหต:ุ ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีข้างต้น
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) 
และไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)



ค่าสอบบัญชีบริษัทแม่ 1,800,000 2,000,000 2,300,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (9 บริษัท) 4,029,000 3,641,000 3,736,000

ค่าสอบบัญชีบริษัทร่วม (4 บริษัท) 1,644,000 1,654,000 1,654,000



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 25 
และ 31



เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่  24  25  และ  31 

วาระ 9 เอกสารตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ.pdf


เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)




