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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท โซนิค อนิเตอร์เฟรท จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที, 23 เมษายน 2562 
เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องสปริง บอลรูม 
 โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร 

            
พิธีกรแนะนําตวัเอง โดยรายละเอียดดงันี % ดิฉนั นางสาวธนญัญา พิพิษวิณชการ ผู้ดําเนินการประชมุในวนันี %  

ขออนญุาตแนะนําคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทกุทา่น ที.เข้าร่วมประชมุดงัรายงานดงัตอ่ไปนี %คะ 
กรรมการบริษัทที.เข้าร่วมประชมุจริงจํานวน 6 ทา่น จากกรรมการทั %งหมด 7 ทา่น 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วนัชยั รัตนวงษ์     ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ   

3. ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  และประธานเจ้าหน้าที.บริหาร 

4. หมอ่มหลวงพชัรภากร เทวกลุ   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาและกรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ   

5. คณุกณวรรธน์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

6. คณุวฒุชิยั สริุยวรวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร 
 
กรรมการที.ไมส่ามารถมาร่วมประชมุ  ได้แก่  

1. คณุรนทั เลยีวเลศิสกลุชยั กรรมการ กรรมการบริหาร 
 เนื.องจากติดภารกิจสาํคญั เดินทางไปตา่งประเทศ 

 
และฝ่ายบริหารที.เข้าร่วมประชมุ ได้แก่ 

1. คณุกนกวรรณ พิฤทธิ@บรูณะ ประธานเจ้าหน้าที.บริหารด้านการเงิน (CFO) 
 
ผู้ เข้าร่วมประชมุจากตวัแทน ได้แก่ ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาร์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  
1. คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร 
2. คณุยวุนนัท์ มโนทยัวิศษิฐ์ 
3. คณุเอนก บวัภา 
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ก่อนที.จะเริ.มดําเนินการประชมุ นางสาวธนญัญา พิพิษวิณชการ ขอชี %แจงที.ประชมุเกี.ยวกบัวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี % 
 
นางสาวธนญัญา พิพิษวิณชการ ทําหน้าที.พิธีกรผู้ดาํเนินการประชมุ แถลงการในที.ประชมุวา่ในการประชมุวนันี % 

ทางบริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากดั (มหาชน) บริษัทฯได้จดัให้มเีจ้าหน้าที.ผู้ ทําหน้าที.เป็นคนกลางซึ.งทําหน้าที.เป็นที.
ปรึกษาทางกฎหมายที.เป็นอิสระจากภายนอก  ได้แก่ คณุบญัชา เดชอดุม จากบริษัทนกักฎหมายกรุงเทพ จํากดั  และ
ตวัแทนผู้ ถือหุ้น M ทา่นมาร่วมเป็นพยานที.นี % ได้แก่ คณุณฐักิตติ@ ศศิวฒันศิริกลุ เป็นผู้ ถือหุ้น จํานวน 1,777,200  หุ้น เสนอ
ตนเองเข้าเป็นผู้ ร่วมนบัคะแนนอิสระ สาํหรับวิธีปฏิบตัิในที.ประชมุวนันี % ที.สาํคญั รายละเอียด ดงันี % 

1.  การประชมุในวนันี %บริษัทจะดาํเนินการตามระเบียบวาระตา่งๆ ที.กําหนดไว้ตามหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะมกีาร
นําเสนอข้อมลูประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชมุเสนอความเห็นหรือคาํถามในแตล่ะระเบียบ
วาระ ผู้มาประชมุทา่นใดจะเสนอความเห็นหรือคาํถามขอให้ยกมอืขึ %น จะมีเจ้าหน้าที.อํานวยความสะดวกให้ เมื.อ
ประธานในที.ประชมุอนญุาตหรือเรียกชื.อของให้ทา่นแจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อม
ทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นที.มาด้วยตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ แล้วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรือถาม
เรื.องอื.นขอให้เสนอหรือถามเมื.อประชมุจบระเบียบวาระที. 9 แล้ว เทา่นั %น ทา่นที.ยงัไมไ่ด้รับอนญุาตให้เสนอ
ความเห็นขอให้รอควิไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที.ประจําพื %นที.ยืนแสดงตวัไว้แทนเพื.อให้ทา่นประธานทราบ ที.ทา่นได้
เห็นแล้ว นั %น  

2. ในการเสนอความเห็นหรือคําถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั %นๆ เทา่นั %น  และขอความร่วมมือ
ทา่นกระชบั เพื.อให้การประชมุมปีระสทิธิภาพ และไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม บริษัท โซนิค อินเตอร์
เฟรท จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธิ@ในการดําเนินการในที.ประชมุอยา่งเหมาะสม โดยประธานในที.ประชมุจะเป็น        
ผู้ พิจารณา ในการดาํเนินการ ตามความเหมาะสม ถกูต้อง เรียบร้อยทกุประการ 

3.  ในระเบียบวาระที.มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ มาประชุมที.ต้องการ
ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง กรุณาทําเครื.องหมายในบตัรลงคะแนน  และยกมือขึ %นเพื.อให้เจ้าหน้าที.
ไปเก็บบตัรลงคะแนน บตัรลงคะแนนที.เจ้าหน้าที.นบัคะแนนที.ได้รับภายหลงัจากที.ประกาศปิดรับบตัรแล้ว จะถือ
วา่เป็นบตัรที.เห็นด้วยเทา่นั %น 

4. ในการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระเจ้าหน้าที.จะนําคะแนนไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีง รวมทั %งคะแนน
ตามบตัรเสยี ถ้ามี ไปหกัออกจากจํานวนเสยีงของทั %งหมดที.เข้าร่วมประชมุในระเบียบวาระนั %นๆ คะแนนเสยีงที.
เหลอืจะนบัเป็นคะแนนเสยีงที.เห็นด้วยในระเบียบวาระนั %นๆ 

5. การนบัผลคะแนนแบง่เป็น S ประเภทตามที.กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบับริษัท 
ได้แก่ ระเบียบวาระที.ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ.งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนได้แก่ ระเบียบวาระที. 1,3,4,5 และ 7 บริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ.งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที.งด
ออกเสยีงและบตัรเสยี   
ระเบียบวาระที.ต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ.งมา
ประชุม คือระเบียบวาระที. 6 บริษัทฯ จะคํานวนฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ.งมาประชุม
ระเบียบวาระที.ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี. ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ.งมา
ประชุม คือระเบียบวาระที. 8 และ 9 บริษัทฯ จะคํานวนฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ.งมา
ประชมุและไมม่ีการลงคะแนนในวาระที. 2 เนื.องจากเป็นวาระ รายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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6. วาระเลอืกตั %งกรรมการ  
ถึงแม้วา่การเลอืกตั %งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบตัรลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบาง
ทา่นก่อนการลงมติ และไมส่ะดวกใจที.จะอภิปรายตอ่หน้ากรรมการ ฉะนั %นการเลอืกตั %งกรรมการแตล่ะทา่น 
ประธานจะให้เรียนเชิญกรรมการทา่นนั %นออกจากห้องประชมุไปชั.วคราวจนกวา่การเลอืกตั %งเสร็จและเรียนเชิญ
กลบัมาในวาระถดัไป 
สาํหรับวาระการเลอืกตั %งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 42 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนน
เสียงหนึ.งเสียงต่อหนึ.งหุ้ นในกรณีที.ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื.องใด ผู้ ถือหุ้ นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื.องนั %น นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั %งกรรมการ 

7. บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากดั (มหาชน) จะลงคะแนนเสยีงตามที.ระบใุนหนงัสอืแบบมอบฉนัทะแบบ ก. และ
แบบ ข. กรณีที.ไมร่ะบวุา่จะลงคะแนนเสยีงเช่นไร และผู้ รับมอบฉนัทะไมไ่ด้ยืนยนัวา่จะให้ลงคะแนนเสยีงอยา่งไร 
บริษัท โซนิคฯ จะถือวา่เป็นการงดออกเสยีง 

8. สาํหรับกรณีที.ถือวา่เป็นบตัรเสยี  อนัได้แก่    
- การลงคะแนนมากกวา่ 1 ทางเลอืก 
- แก้ไขการลงคะแนน แตไ่มล่งลายมือเซ็นต์กํากบั 
- กาทางเลอืกสมบรูณ์ แตไ่มไ่ด้ลงลายเซ็นในบตัรลงคะแนน 
-  กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบตัรลงคะแนน ด้วยดินสอ 
- กรณีที.มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้นในกรณีคสัโตเดียน  

ทั %งนี % การพิจารณาบตัรเสยี อาจมรีายละเอียดที.ไมต่รงกบัที.กลา่วมาข้างต้น ดงันั %น หากบตัรเสยีที.ไมส่ามารถ
วินิจฉยัได้ บริษัทฯ ขอให้ประธานได้พิจารณาเป็นกรณีไปและหากยงัคงหาข้อยตุิไมไ่ด้อีก ก็จะให้ที.ปรึกษา
กฎหมาย ได้ร่วมพิจารณาเป็นลาํดบัตอ่ไป 

9. เมื.อเสร็จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ว  
บริษัทฯ จะประกาศผลให้ที.ประชมุทราบในท้ายวาระนั %น แบง่เป็นคะแนนเสยีง  
ได้แก่  

• เห็นด้วย  

• ไมเ่ห็นด้วย  

• งดออกเสยีง 

•  และบตัรเสยี  
โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที.ต้องใช้ โดยอาจจะมีผู้ ถือหุ้นและคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบ
วาระไมเ่ทา่กนั เนื.องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางทา่นออกจากห้องประชมุไป หรือเดินเข้ามาเพิ.มเตมิ  
 
มีผู้ ถือหุ้น คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามที.ประชมุวา่ กรณีที.แสดงตน ขอไมแ่สดงจํานวนหุ้นได้หรือไม ่ 
ประธานได้อนญุาต ไมจํ่าเป็นต้องแสดงจํานวนหุ้น ในการประชมุได้ 
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สาํหรับระเบียบวาระเลอืกตั %งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล ทีละทา่น ก่อนออกจากห้องประชมุ 
ขอให้ผู้มาประชมุกรุณานําบตัรลงคะแนนที.เหลอือยูท่ั %งหมด ให้แกเ่จ้าหน้าที.บริเวณประตทูางออก เพื.อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป 

 
ในการประชมุวนันี % บริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จํากดั (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตั %งแตว่นัที.  
1 เมษายน  และได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าตั %งแตว่นัที. 8 เมษายน  เรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ผา่นระบบ 
ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเสนอไว้ที.เว็บไซด์ของบริษัทฯ www.sonic.co.th  โดย 

1. เสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
2. สง่คําถามลว่งหน้า 
3. เสนอชื.อบคุคลเพื.อรับการคดัเลอืกดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการบริษัท ผา่นหน้า Web Site ของบริษัท  
 www.sonic.co.th  

• หวัข้อหลกัหน้านกัลงทนุสมัพนัธ์ 

• หวัข้อยอ่ย ข้อมลูผู้ ถือหุ้น  

• หวัข้อยอ่ยตอ่ไป ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 ในช่วงระหวา่งวนัที.  1 - 20 กมุภาพนัธ์ ที.ผา่นมา  ซึ.งก็ปรากฏวา่ ไมม่ี ผู้ ถือหุ้น เสนอสิ.งใด ทั %ง 3 เรื.อง  
 และได้ประกาศผลแล้ววนัที. 25 กมุภาพนัธ์ 2562  
สาํหรับเอกสารที.ใช้ประชมุในวนันี % บริษัทได้ใช้บริการใหมข่อง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code Shareholder  
Meeting Standard Form เตม็รูปแบบทั %งหนงัสอืเชิญประชมุ และรายงานประจําปีทําให้สามารถลดเอกสารสง่ออกงาน  

 XM ทั.วประเทศได้จํานวน 4.5 ล้านชิ %นตอ่ปี คิดเป็นตวัเงินประมาณ 94 ล้านบาท อีกทั %งลดคา่ใช้จา่ยการจดัสง่ทางไปรษณีย์ 
อีกจํานวน 173 ล้านบาทและ รายงานประจําปีอีก จํานวน 9 แสนเลม่ อีกด้วย ทั %งนี % การดาํเนินการดงักลา่ว เป็นไปตาม
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื.อง การสง่รายงานประจําปี การยื.นบญัชีรายชื.อผู้ ถือหุ้นในรูปแบบข้อมลูอิเลก็ทรินิกส์ 
ของบริษัทมหาชนจํากดั ปี 2561 ลงวนัที. 23 พฤศจิกายน 2561 ด้วย 
 
นางสาวธนญัญา พิพิษวิณชการ ได้ขอแจ้งสถานะองค์ประชมุให้ที.ประชมุได้รับทราบ ดงันี %  
 ขณะนี % เวลา 14.00 น. มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ ดงันี % มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจํานวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 
929,110 หุ้น เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 30 ราย 431,601,815 รวมผู้ เข้าร่วมในการประชมุมีทั %งสิ %น 36 ราย รวมถือหุ้น
ทั %งสิ %น 432,530,925 หุ้น คิดเป็น 78.6420% ของจํานวนหุ้นที.จําหนา่ยได้ทั %งหมด 550,000,000 หุ้น ซึ.งจากสถานะดงักลา่ว
ก็ถือวา่เป็นครบองค์ประชมุสมบรูณ์ และเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 หมวด 7 
มาตรา 103 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 38 ความวา่“ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจาก      
ผู้ ถือหุ้น (ถ้าม)ี เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี.สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ.งหนึ.งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั %งหมด และต้องมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ.งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที.จําหนา่ยได้ทั %งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ” จากที.กลา่วมา
ข้างต้น ขอแจ้งให้ที.ประชมุทราบวา่บริษัทฯ สามารถเปิดประชมุด้วยองค์ประชมุดงักลา่ว เพื.อไมใ่ห้เสยีเวลา เรียนเชิญ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. วนัชยั รัตนวงษ์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ดําเนินการประชมุ ในทกุวาระดงันี %  
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วาระที, 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั5งที, 2/2561 
 
 
 
 

ประธานแจ้งให้ที.ประชมุทราบวา่  
บริษัทจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั %งที. 2/2561 ซึ.งจดัเมื.อวนัที. 22 มิถนุายน 2561 และได้จดัทํารายงาน 
การประชมุไว้เป็นที.เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาํเนารายงานการประชมุ ได้สง่ไปพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  
ในสิ.งที.สง่มาด้วยลาํดบัที. 1 ซึ.งได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง ให้เสนอตอ่ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

  
การลงมต ิ วาระนี %ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ และออกเสยีง

ลงคะแนน และให้นําเสนอที.ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข หรือมีคาํถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่น 

ยกมือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง 
หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคดิเห็นหรือมีคาํถาม จงึได้ลงมต ิ
  
มติที.ประชมุ ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั %งที. 2/2561 ซึ.งจดัเมื.อวนัที. 22 

มิถนุายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุและออกเสยีลงคะแนน 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี % 

 เห็นด้วย 441,443,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,443,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 

 

หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน 8,912,700 หุ้น 

วาระที, 2 พิจารณารับทราบรายงานเกี,ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร เป็นผู้รายงานตอ่ที.ประชมุ 
  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร ได้รายงานตอ่ที.ประชมุวา่ บริษัทได้จดัทํารายงาน

ประจําปีเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื.อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 สิ %นสดุวนัที. 31 
ธนัวาคม 2561 และรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทซึ.งมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 
2561 และได้นําสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตามสิ.งที.สง่มาด้วยลาํดบัที. 3 และได้อธิบายเพิ.มเตมิดงันี % 
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยการที.เราจะมีให้บริการทกุรูปแบบขนสง่ ทั %งทางบก 
ทางอากาศ ทางทะเล โดยที.เราจะมกีารให้บริการทั %งโหมด ได้แก่ การขนสง่แบบเตม็ตู้คอนเทนเนอร์ (Full 
container load: FCL) และการขนสง่แบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load: LCL)           
เราให้บริการแบบครบวงจรเป็นแบบ Multimodal transport โดยที.เราจะมี facility มี Warehouse ของเราเองที.
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ให้บริการด้าน Consolidate ด้วย โดยที.สาํนกังานใหญ่เราจะอยูต่รงที. พระราม 3 สาธุประดิษฐ์  และมีสาขาอยู่
ที. กิ.งแก้ว ซอยกิ.งแก้ว 21 ซึ.งจะเป็นที.จอดรถบรรทกุของเรา เป็น Warehouse Facility ของเราที.กิ.งแก้วและมี 
Operation Office อยูที่.สวุรรณภมูิแอร์พอร์ตเพื.อให้บริการลกูค้าเราได้ตลอด 24 ชั.วโมง เรามีออฟฟิศที.แหลม
ฉบงั ซึ.งลา่สดุบริษัทได้ซื %อตกึสาํนกังานของเราเอง อยูร่ะหวา่งกําลงัตกแตง่ ภาพรวมรายได้ของเรา เมื.อเทียบปี 
2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ จะเติบโตอยา่งตอ่เนื.องโดยอตัราเติมโตโดยเฉลี.ย 3 ปี อยูที่. 16%  
ปี 2559 รายได้รวมเทา่กบั 844.85 ล้านบาท, ปี 2560 รายได้รวมเทา่กบั 964.30 ล้านบาท และปี 2561 รายได้
รวมเทา่กบั 1,152.41 ล้านบาท โดยปี 2561 มีอตัราเติบโตกวา่ปี 2560 อยูที่. 19.51% เป็นไปตามเป้าของเรา
ที.ตั %งไว้ ผลกําไรขั %นต้น เมื.อเทียบระหวา่งปี 2561-2560 โตขึ %นมาอยูที่. 13.14% โดยที.เราจะแยกตามหมวด Sea 
freight เราโตขึ %น 15.30% ทางบก โตขึ %นอีก 27.12% นี.คือตวั Gross Profit สว่น Air Freight ตวัผลกําไรขั %นต้น
เราลดลงเนื.องจากวา่ตอนปี 2560 รายได้ไมส่งูเนื.องจากเราขายเฉพาะลกูค้าที.เป็นผู้สง่ออกโดยตรงดงันั %นผล
กําไรจะดกีวา่  แตปี่ 2561 ขยายตลาดเรามีการทํา Land Air คือ Shipment ที.ออกจาก 
Cambodia มาผา่นประเทศไทย เพื.อเป็นการทําตลาดและก็ผลกําไรเราก็เป็น Profit Sharing แบง่กบั Agency 
ซึ.งเราเปรียบเสมือนกบัการขายสง่คือ Volume เยอะขึ %นแตว่า่ตวั Margin เมื.อเที.ยบเป็นเปอร์เซ็นแล้วมนัก็จะดู
ลดลง สว่นตวัอื.นซึ.งรายได้อื.นจาก Warehouse กบักิจกรรมอื.นๆ เราก็จะโตขึ %นประมาณ 11% ตวั Net Profit 
เมื.อเทียบกบั ปี 2561 กบั ปี 2560 โตขึ %นมา 1.74% ซึ.งยอดขายเราทํารายได้โตกวา่ 19% แตว่า่ Net Profit  
ที.มนัดแูล้วมนัยงัน้อยเพราะวา่เนื.องจากปีที.แล้วคา่ใช้จา่ยในการเตรียมตวัเข้าตลาดก็จะมีคา่ใช้จา่ยคอ่นข้างสงู  
กลยทุธ์ของ โซนิค สาํหรับปี 2562 เราจะเน้นคือจะมีการเติบโตแบบ Organic กบั In-organic  แบบ Organic 
ก็คือโดยพื %นฐานของบริษัทเองก็จะมีแผนที.จะทําการขยบัขยายให้เติบโตทกุโหมดไมว่า่จะเป็น ทางเรือ  
ทางอากาศ ทางบก เราก็เพิ.มจํานวนคนทั %งทีมการตลาดทั %งหนว่ยสนบัสนนุเพื.อเสริมให้บริษัทเติบโตอยา่ง
มั.นคง โดยจดุที.เราจะเน้นที.จะขยายก็เรื.อง Cross border ที.เราอยากขยายเพิ.มเติม ซึ.งปัจจบุนัเราก็มีวิ.งประจํา
อยูแ่ล้วก็คือกรุงเทพฯกบัพนมเปญ อนันี %เราก็อาจจะรอขยายตลาดเพิ.มและก็ด้าน Warehouse เราทําการ 
Distribution ตอนนี %เราก็จะมีกิจกรรมเพิ.มเตมิมากขึ %น มีกิจการด้าน E-commerce บางสว่นที.เราก็เริ.ม
ให้บริการ สว่น In-organic เป็นการเติบโตแบบรวดเร็ว ก็คือการ M&A หรือ ไมก็่เป็นการ Joint venture เราก็มี
การเจรจาแตย่งัไมม่ีความชดัเจน  ทางบริษัทดาํเนินการอยา่งระมดัระวงั ก่อนจะเลอืกให้ได้ Due ที.ดีที.สดุ  

 วาระนี %ก็เห็นควรรับทราบรายงานเกี.ยวกบัผลการดําเนินงานและข้อมลูที.สําคญั ซึ.งเกิดขึ %นในรอบปี 2561 และ
รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่  ขอให้ท่านยก

มือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชุมทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 นายอน ุวอ่งสารกิจ ขอแสดงความยินดีที.ได้เข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพราะทําให้เงินทนุเพิ.มขึ %นและ

ได้ขยายกิจการ เมื.อสกัครู่ก็ได้รายละเอียดได้รู้จกัตวัตนของบริษัทไปแล้ว แตส่ิ.งที.อยากรู้คือ ธุรกิจใน     ตลาด
หลกัทรัพยฯ มีธุรกิจขนสง่ คอ่นข้างเยอะพอสมควรที.ไมอ่ยูใ่นตลาดก็เยอะพอสมควรเลยอยากทราบวา่บริษัทฯ 
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มีข้อดีมจีดุเดน่ยงัไง และได้มีการเติบโตอยา่งไร เพราะอยา่งที.ทราบโลจิสติกส์มีการแขง่ขนัสงู Margin ก็ไมไ่ด้สงู
มาก อยา่งน้อยก็ต้องมีปริมาณ ขณะเดียวกนัเราก็ทําเกี.ยวกบัตา่งประเทศคอ่นข้างเยอะ รัฐบาลก็มีประกาศวา่
ในปีหน้า การสง่ออกอาจจะลดลง หลายทา่นก็เป็นหว่งวา่โลจิสติกส์ของเราจะทําได้ดีแคไ่หน ก็เลยอยากจะ
สอบถามวา่ตรงสวนนี %บริษัทเรามข้ีอดียงัไงตา่งจากที.อื.นที.คดิวา่จะสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดในการ
แขง่ขนัทางธุรกิจ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหารเป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร. สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ได้ตอบคําถามว่า ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที.ใหญ่ ตลาดใหญ่มาก มีส่วนที.

เกี.ยวข้องหลายสว่นและตลาดเป็นตลาดการแขง่ขนัอยา่งสมบรูณ์ เพราะฉะนั %นเรื.องการแขง่ขนัคือรุนแรงอยูแ่ล้ว
โดยตลอดที.ผ่านมา แต่ละบริษัทก็จะมีจุดอ่อน จุดแข็ง แต่ละบริษัทไม่เหมือนกนั ส่วนของเราเองเราเน้นที.การ
เติบโตอยา่งมั.นคง เพราะวา่เราเตบิโตมาตลอดตั %งแตก่่อนจะเข้าซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จากบริษัทเลก็ๆเรา
ก็เติบโตมา และหลงัจากที.เราเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก็ยงัเติบโตอย่างต่อเนื.อง ตอนนี %เราก็พยายามที.จะเติบโต
อย่างมั.นคง เราจะไม่ทําอะไรที.เราไมถ่นดั เนื.องจากธุรกิจโลจิสติกส์ตลาดมนัใหญ่มากทั %งในประเทศไทยและก็
ทั %งตา่งประเทศ กิจกรรมเราไมด่ําเนินการเฉพาะในประเทศเนื.องจากเรามีพนัธมิตรต่างประเทศที.ทํางานด้วยกนั
มานาน ตลาดข้างนอกเก่งๆ ใหญ่มาก เราก็จะค่อยๆ เติบโต เราเน้นการเติบโตแบบ Organic ทุกอย่างเราก็
พยายามเสริมทีมงานให้บริการลูกค้าอย่างดีด้วยต้นทุนที.ถูกทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ.งก็จะเติบโตไป
ด้วยกนัระหวา่งเราผู้ ให้บริการกบัผู้สง่ออกซึ.งที.ผา่นมาหลงัจากที.เราเข้าตลาดหลกัทรัพย์ เราก็ได้รับการไว้วางใจ
จากลกูค้ามากขึ %นสร้างความมั.นใจวา่เรามีมาตรฐานในระดบัสากล ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เองก็จะมีหลายบริษัท
ซึ.งบางบริษัทก็อาจจะเน้นทางอากาศ แต่ของเราก็จะเน้นครบวงจร มีการเติบโตตามแผนทกุอย่าง คือจุดไหนที.
เรายงัไมแ่ข็งแกร่งเทา่ที.ควรเราก็จะไปเสริมจดุนั.น 

  
 คําถามที. 2 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่  
 นายอน ุวอ่งสารกิจ  สอบถามวา่ ข้อได้เปรียบ สมมตุิวา่ผมมีลกูค้าจะเอามานําเสนอทําไมผมต้องมาเสนอที. 

โซนิค แทนที.จะไปเสนอที.อื.น  
 ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามถามวา่ ด้วย Volume ของเราทําให้เรามีต้นทนุคา่เฟรทที.ตํ.า  

เราให้บริการลกูค้าในต้นทนุที.ตํ.า เรามีทีมงานที.มีประสบการณ์มีคณุภาพและบริการดีแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า
ได้เราสามารถที.จะสร้างความมั.นใจให้กบัลกูค้า ดงันั.นที.ผา่นมาลกูค้าเดิมเราก็ยงัอยู่และเราก็มีฐานลกูค้าใหม่
เข้ามาตลอด ด้วยบริการที.ดีต้นทนุที.ถกูผมคิดวา่ไมน่า่ที.จะมีเหตผุลที.จะไมใ่ช้บริการ 

  
 คําถามที. 3 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 นายอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ เงิน IPO ที.ได้มา เราเอาไปใช้กบัอะไรบ้าง 
 ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามถามวา่ เงิน IPO ที.ได้ เราเอาไปใช้ตามแผนสว่นที. Innovate  

ที. Facilities เราที.กิ.งแก้วก็กําลงัดําเนินการ ที.แหลมฉบงัออฟฟิศได้แล้ว สว่นตวัที.เราจะไปลงทนุเพิ.มก็ยงัรออยู ่
สว่นรถเราตอนนี %มีสั.งเพิ.มไปแล้ว สั.งใหมไ่ปประมาณ 16 หวัลาก หางลากอีกประมาณ 20 ประมาณนั.น 

  
 คําถามที. 4 นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 นายอน ุว่องสารกิจ สอบถามวา่ ในสว่นของการดําเนินงานที.เห็นคือรายได้เพิ.มขึ %น แตที่.หลายทา่นเป็นห่วงก็คือ



 8  

กําไรขั %นต้นหรือไมก็่คิดวา่ Margin เริ.มลดลงไปเรื.อยๆ แตท่า่นก็บอกวา่การแขง่ขนัสงู ถ้าเกิดแยกไปตามประเภท
ที.โตขึ %นมานิดหน่อยก็คือ ทางบก เพราะว่าเพิ.ม หัวลาก หางลาก หรืออะไรหลายๆอย่าง ตรงส่วนนี %มนัก็เลย
สามารถเพิ.มรายมากขึ %น แต่ในส่วนของเรือท่านว่าเราได้ทํา Big Volume ในส่วนนี %แต่ว่า Margin มนัลดลงไม่
ทราบว่าสว่นนี %จะเป็นยงัไงบ้างเพราะวา่ค่าระวางเรือก็ถือว่าเป็นจุดเด่น ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อต้นทนุอะไร
หรือเปลา่ ที.วา่ทางอากาศก็จะไปมีศนูย์อยู่ที.สวุรรณภมูิด้วยเป็นการใช้ต้นทนุเยอะ แตปี่ที.แล้วเราก็ได้รายประจํา
เปลี.ยนจากทางเรือมาเป็นทางอากาศ ไมท่ราบวา่ปีนี %เราจะกระตุ้นยงัไงบ้าง 

 ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามถามว่า ตวั Margin จะลดลงนั.นจะเป็นตวัทางอากาศ ที.ว่าพอเรา
ขยาย  Volume แล้ว Margin ลดลง ทางเรือเราไม่ได้ลด ทางบกก็จะดีขึ %น  ส่วนตัวกําไรขั %นต้นหรือตัว GP 
Fighter หลายตวั เช่น เรื.องค่าเงินบาทที.ว่าแข็งค่าขึ %น ของเราไม่มีความเสี.ยงเรื.องอตัราแรกเปลี.ยน คือเราขาย
ลกูค้าแบบ US แต่เราเก็บเราเก็บเป็นเงินบาท ดังนั.น ความเสี.ยงจากอตัราแลกเปลี.ยน เราจะไม่มีผลกระทบ
โดยตรงแต่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น เงินบาทแข็งค่า ซึ.งกําไรเราเป็นเงิน US พอคํานวณมาเป็นเงิน
บาทก็จะลดลงนิดนงึประมาณนี % ก็จะไมค่อ่ยมีผล 

  
 คําถามที. 5 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามว่า คือตวัใหญ่ของเราก็คือทางเรือเป็นสว่นใหญ่ใช่ไหม แต่วา่กําไร Margin ลดลง 

แต่ว่าเราก็คาดหวงัวา่จะมีการขนสง่ตวันี %มากขึ %น ตวัที.โตขึ %นมาอย่างน้อยก็มีอตัราการเติบโตของ Margin ก็คือ
ทางบก เราก็ได้มีรถมากขึ %น ในสว่นนี %ผมอยากสอบถามรายละเอียดหน่อยวา่ รถที.เราซื %อ ซื %อแบบ Leasing หรือ
วา่ ซื %อขาด เราคิดคา่เสื.อมอะไรยงัไง 

 ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามถามวา่ ที.ผา่นมาเราก็มีทั %ง 2 แบบ ทั %ง ซื %อขาด และ Leasing สว่นค่า
เสื.อมเราคิดตามเกณฑ์ใหม ่

  
 คําถามที. 6 คณุเทวะ โสวนั ผู้ ถือหุ้น เป็นตวัแทนรับมอบอํานาจ 
 คณุเทวะ โสวนั สอบถามวา่ ในกรณีที.บริษัทฯ มีครบผมเห็นวา่มีการเซอร์วิซครบคนัอยูแ่ล้ว ทั %งทางบก ทางเรือ 

หรือทางอากาศ ในกรณีที.เป็นตวั M&A บริษัทคิดวา่จะใช้เลอืกในการที.จะ M&A  บริษัทในไทยหรือตา่งประเทศ 
ในกรณีนี %เราจะเลอืก M&A ในหมวดของ Transport ของประเทศใดสาํหรับบริษัท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร. สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ การ M&A คือการโตแบบ In-organic มนัเป็นวิธีที.สะดวกและ 

ก็เร็วที.สดุเพียงแตว่า่จะต้องเลอืกตวั Partners ที.เราจะไป M&A ด้วย ต้องเลอืกให้ดี ซึ.งที.ผา่นมามีการเจรจาทั %ง
ตา่งประเทศและในประเทศ บริษัทฯ เราก็จะเลอืกการเสริมสว่นที.เรายงัขาดอยูเ่พื.อมาตอ่ยอด อนันี %เราก็เปิด
กว้าง ที.คยุอยูก็่มีหลากหลาย คนที.เราคยุด้วยก็ไซซ์ก็คงจะไมเ่ลก็ไมใ่หญ่เพียงแตเ่รายงัไมอ่ยากรีบร้อนมากก็คือ
เราอยากจะเลอืกให้ได้ดีที.สดุ ก็ถ้าเกิดวา่มีอะไรคืบหน้าเดี�ยวจะเรียนแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบในโอกาสตอ่ไป 

  
มติที,ประชุม วาระนี %ไมต้่องผา่นการลงมติ เนื.องจากเป็นการรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
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วาระที, 3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปีบัญชี สิ 5นสุด  

ณ วันที, 31 ธันวาคม 2561 ซึ,งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

เป็นผู้รายงานตอ่ที.ประชมุ 
 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานตอ่ที.ประชมุวา่  

ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื.อ 
เสนอให้ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ดงันี %  

งบแสดงฐานะการเงิน 
 (หนว่ย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

สนิทรัพย์รวม 842,106,981 579,811,734 744,367,987 483,121,060 
หนี %สนิรวม 281,275,151 312,639,315 244,172,444 261,428,671 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ* 556,141,915 263,407,115 500,195,543 221,692,389 

 *ไมร่วมสว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที.ไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
(หนว่ย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

รายได้จากการให้บริการ 1,152,406,923 964,301,400 678,765,488 533,968,659 
ต้นทนุจากการให้บริการ (922,373,299) (760,990,053) (541,001,149) (419,880,221) 
กําไรขั %นต้น 230,033,624 203,311,347 137,764,339 114,088,438 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร (162,183,744) (132,577,712) (104,732,888) (84,983,436) 
กําไรสทุธิสว่นที.เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ* 46,626,069 45,829,740 32,913,058 104,800,051 
กําไรตอ่หุ้น(บาท/หุ้น) 0.11 0.29 0.08 0.66 

  

งบกระแสเงินสด 

(หนว่ย : บาท) 
2561 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 37,363,712 7,560,974 
เงินสดสทุธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (31,727,986) (17,054,385) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 185,040,655 198,922,237 

  
 งบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

ผู้สอบบญัชีก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินดงักล่าวว่า มีความถูกต้องที.ควรมีในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอในที.ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื.ออนมุตัิงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบ      ปีบญัชีสิ %นสดุ 
ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2561 
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การลงมติ วาระนี %ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ และออกเสยีง

ลงคะแนน 
  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่  ขอให้ท่านยก

มือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชุมทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ อยากให้อธิบายรายละเอียดเกี.ยวกบัภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทที.เกิดขึ %น เพราะ

เราได้ IPO มาก็ได้จ่ายหนี %ไปสว่นหนึ.งแล้ว เรามีทั %งหนี %ระยะสั %นและระยะยาว ไม่ทราบวา่ต่อไปเราจะต้องลงทนุ
เยอะไมท่ราบวา่เรามีการบริหารหนี %ระยะสั %นและระยะยาวยงัไงบ้าง 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผู้ตอบคําถามคา่ตอบแทน 

 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ได้ตอบคําถามถามวา่ เงินที.เราได้จาก IPO ตามที.ท่านแจ้งมา บริษัท 
ก็เอามาดําเนินการจดัทําตามที.ได้กําหนดไว้ทกุประการ ประเด็นที.มีหนี %สนิอะไรต่างๆบริษัทก็มีการวางแผนทาง
การเงินในการทําประมาณการณ์ ซึ.งก็อยูใ่นแผนก็คงจะไมม่ีปัญหาใดๆ 

  
 คําถามที. 2 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ปีนี %มาตรฐานทางบัญชีใหม่ TFRS 15 ปีหน้าก็จะมี  TFRS 16  ตรงนี %จะมี

ผลกระทบตอ่การทํางบการเงินของเรารึเปลา่ 
 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ได้มอบหมายให้ ผู้สอบบญัชี เป็นผู้ตอบคําถาม 
 คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ตอบคําถาม

วา่ เราก็มีการคยุกบัทางทีมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เกี.ยวกบัมาตรฐานใหมที่.จะบงัคบัใช้ซึ.งฉบบัแรกที.จะเอา
มาใช้คือ  TFRS 15 และ  TFRS 16 ก็จะปีถดัไป ตอนนี %ก็มีการคุยกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการ
เตรียมตวัยงัไงบ้าง คือต้องประเมินก่อนโดยที.เราได้คยุกนัในประเด็นสําคญัๆว่าจะมีผลกระทบด้านใดบ้าง เช่น 
ฉบบัที. 15 ก็มานั.งดเูกี.ยวกบัองค์ประกอบของรายได้ สว่นลด หรืออะไรยงัไง ซึ.งเรามี Checklist หรือมีการให้ทาง
บริษัทเตรียมตวัเตรียมข้อมลู ซึ.งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรที.เป็นสาระสําคญั สว่น เรื.องของเบอร์ 16 เป็นเรื.อง
ของสญัญาเช่า ซึ.งสญัญาเช่าก็ต้องดวู่าบริษัทมีส่วนให้เช่าเยอะมากน้อยแค่ไหน อาจจะต้องเอากลบัมาเป็น 
Finance list ตั %งขึ %นมาเป็นสินทรัพย์หนี %สินทั %งหมด แต่ดแูล้วด้วยปริมาณของสญัญาเช่าของบริษัทก็ไม่ได้เยอะ
มากก็คิดวา่ไมน่า่มีผลกระทบที.สาํคญั 
 

 คําถามที. 3 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่  
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ สว่น พรบ. แรงงานฉบบัใหมต่อนนี %มีตั %งสาํรอง หรือไมอ่ยา่งไร  
 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ได้มอบหมายให้ ผู้สอบบญัชี เป็นผู้ตอบคําถาม 
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 คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ได้ตอบคําถาม
วา่ ตอนนี %เราใช้ที.เปลี.ยนจาก 300 วนัเป็น 400 วนั ตอนนี %เราใช้ที. 300 วนัคือตามมาตรฐานการบญัชีถ้าสมมุติ
ประกาศวนันี %ผลกระทบลงเป็นปี 2563 นี % ผลกระทบมีคํานวณและก็เปิดเผยไว้ในงบการเงิน 

  
 หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสยีง โดยทําเครื.องหมายและลงชื.อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบปี บญัชี สิ %นสดุ ณ  

วนัที. 31 ธนัวาคม 2561 ซึ.งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือ 
หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี % 

 เห็นด้วย 441,455,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,495,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน 52,000 หุ้น 

  
วาระที, 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงนิกาํไรเพื,อเป็นเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานในปีที,ผ่านมา สิ 5นสุด ณ วันที, 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร เป็นผู้รายงานตอ่ที.ประชมุ 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร ได้รายงานตอ่ที.ประชมุวา่ ผลการดาํเนินงานของ 

บริษัทฯ  ในรอบปีสิ %นสดุวนัที. 31 ธนัวาคม 2561  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิสาํหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ   
32,913,058 บาท รวมทั %งจดัสรรกําไรสาํหรับปีเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายเป็นจํานวน 1,666,560 บาท  
(อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิสาํหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั %งนี %บริษัท ขอแจ้งให้ทราบวา่ ที. 
ผา่นมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนินงาน 9 เดือนของปี 2561และกําไรสะสม ไป 
แล้วเมื.อเดือนพฤศจิกายน 2561 หุ้นละ 0.045 บาท เมื.อเดือนพฤศจิกายน 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ  
ผลการดําเนินงานของบริษัท ตั %งแตว่นัที. 1 มกราคม  ถึง 31 ธนัวาคม 2561  
1) จดัสรรกําไรสทุธิสาํหรับ 2561 จํานวน 1,666,560 บาท เพื.อเป็นสาํรองตามกฎหมาย โดยที.กําไรในสว่นที.

จดัสรรเป็นทนุสาํรองดงักลา่วเป็นกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2)   งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561  

  
การลงมติ วาระนี %ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ  

และออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข มีคาํถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่นยกมือ 

แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือผู้ รับ
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มอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 
  
 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 คณุเสริมวิทย์ โอสถศลิป์ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 คณุเสริมวิทย์ โอสถศิลป์ สอบถามวา่ ทําไมบริษัทงดจา่ยปันผลประจําปี แตว่า่จ่ายทําไมจา่ยระหวา่งกาลแล้ว

และทําไมไมร่อจ่ายเป็นประจําปีทีเดียวจะได้จบสวยกวา่ หลายๆบริษัทจะมีปันผลปีละครั %งและการจ่ายเงิน 
ปันผลและเลอืกจ่ายปันผลประจําปีทีเดยีวเลยไมใ่ช้วา่เดือน ธนัวาคมพึ.งเข้า IPO มาก็จา่ยไปก่อนสิ %นปีมาไมม่ี
จ่ายเลย เลยอยากขอทราบความคิดเห็น 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ โดยสถานการณ์ตอนที.เราเข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

เดือนตลุาคม ปีที.แล้ว  สถานการณ์ตลาดตอนนั.นไมค่อ่ยดี เราเองนะตอนนั.นเราก็ยงัมีกําไรสะสมเหลอือยูโ่ดย
พอที.จะจ่ายเงินปันผลโดยไมก่ระทบการดาํเนินงานของบริษัท และก็โดยนโยบายของเราที.เราประกาศกบั 
นกัลงทนุวา่เราจะพยายามจา่ยเงินปันผลโดยไมก่ระทบกบัผลการดําเนินงาน นะตอนนั %นเราดสูภาวะตลาด 
เราคดิวา่นา่จะสร้างความมั.นใจให้กบันกัลงทนุเราเลยจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไป 

  
 คําถามที. 2 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 นายอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ นโยบายจา่ยเงินปันผลของบริษัทปกติเราตั %งไว้วา่จะจ่ายไมต่ํ.ากวา่กี.เปอร์เซ็น

ของผลดําเนินการของบริษัท 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไม ่

ตํ.ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายและทนุสํารองอื.น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี.ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ %นอยู่กบัผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียน
ในการดําเนินงาน แผนการลงทนุและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอื.นๆ ที.
เกี.ยวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื.อนไขที.ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสด
เพียงพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นตามที.
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร 
ทั %งนี % มติคณะกรรมการบริษัทที.อนมุตัิจา่ยเงินปันผลจะต้องนําเสนอเพื.อขออนมุตัติอ่ที.ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึ.งคณะกรรมการบริษัทมอํีานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้ว
รายงานให้ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

  
 คําถามที. 3 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ เงินกําไรสะสมผมเห็นวา่มนัน้อยมาก ปีนี %ก็จะเพิ.มขึ %นมาจากเดมิ ปกติต้องเป็น

เทา่ไหร่ ถึงจะสมควรนา่เหมาะสมในการปันผลได้ เพราะถ้าเกิดปีหน้าจะได้ดไูด้วา่ถ้าเกิดกําไรสะสมเทา่นี %จะไม่
ปันผลอีกเพราะจะใช้เงื.อนไขวา่ต้องขยายตอ่ไปเพราะบางครั %งนกัลงทนุก็ลงทนุมาทั %งปีก็หวงัอยากจะได้เงิน 
ปันผลบ้าง 
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 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถามคา่ตอบแทน  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามถามวา่ เงินทนุเรามีหลายประเภทถ้าเกิดทา่นซื %อ IPO ก็ได้ไปแล้ว

เดือนพฤศจิกายน  นกัลงทนุบางทา่นก็อยากให้เราจ่ายปันผลบอ่ยๆไมต้่องเหลอืกําไรสะสมเยอะๆ สว่นบางทา่น
ก็อยากจะให้กําไรสะสมเก็บไว้เยอะๆ แตค่ือคณะกรรมการบริษัทเราก็มีพดูคยุกนัก็ยงัสร้างความมั.นใจให้กบั 
นกัลงทนุทกุทา่น วา่ถ้าเกิดเรามีกําไรที.จะจา่ยเงินปันผลได้โดยไมก่ระทบกบัการดาํเนินงานของบริษัทเราก็
พยายาม แตท่ั %งนี %เราก็ต้องมีปัจจยัตวัอื.นด้วย 

  
 คําถามที. 3 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ กําไรสะสมที.เราอยูไ่ด้ คิดวา่นา่จะมีประมาณเทา่ไหร่ 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามถามวา่ เราไมอ่ยากตอบเป็นจํานวนเงินเพราะวา่มนัขึ %นอยูก่บัสภาวะ

ตลาดและปัจจยัอื.น ขออนญุาตให้คณะกรรมการบริษัทเราพิจารณา 
  
 หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสยีง โดยทําเครื.องหมายและลงชื.อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,666,560 บาท (อย่าง

น้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทั %งนี %ที.ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล จากผลการดําเนินงาน 9 เดือนของปี 2561 และกําไรสะสม ไปแล้วเมื.อเดือนพฤศจิกายน 2561 หุ้น
ละ 0.045 บาท เมื.อเดือน พฤศจิกายน 2561 และงดจ่ายเงินปันผล ตั %งแตว่นัที. 1 ตลุาคม 2561 ถึง 31 ธนัวาคม 
2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย
คะแนน เสยีงดงันี % 

 เห็นด้วย 432,582,925 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9812% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 8,912,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.0188% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,495,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น 

  
วาระที, 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั 5งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที,ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพชัรภากร เทวกุล  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

เป็นผู้รายงานตอ่ที.ประชมุ 
 หม่อมหลวงพชัรภากร เทวกุล  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานต่อที.ประชุมว่า 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้อบงัคบับริษัทข้อที. 18 
ซึ.งกําหนดวา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั %ง  กรรมการจะต้องออกจากตําแหนง่อยา่งน้อยจํานวน
หนึ.งในสาม (1/3)  โดยอตัราถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียง
ที.สดุกบัสว่นหนึ.งในสาม (1/3) โดยกรรมการที.จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที.สองภายหลงัจดทะเบียน
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แปรสภาพบริษัทนั %นให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัจากนั.นให้กรรมการคนที.อยูใ่น 
 
ตําแหนง่นานที.สดุนั %นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการที.ออกตามวาระนั %นอาจถกูเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหม่
ก็ได้” 
ซึ.งจากจํานวนกรรมการของบริษัทรวมจํานวน 7 ทา่นในปีนี %จะมีผู้ ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 
จํานวน 2 ทา่น ดงันี %  

 ทา่นที. 1 นายกณวรรธน์ อรัญ        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
 ทา่นที. 2 นายรนทั เลยีวเลศิสกลุชยั          กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
  

 คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่กรรมการเดมิทั %ง 2 ทา่น ที.พ้นตําแหนง่ตามวาระเป็นบคุคล
ที.มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสมและมคีณุคา่เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานของบริษัท ประกอบทั %งมีคณุสมบตัิที.ครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และกฎหมายที.
เกี.ยวข้อง ซึ.งเมื.อได้ใช้หลกัเกณฑ์และแนวทางในการสรรหาบคุคลตามที.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทที.ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบและจํานวนคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ กบัขนาด
ประเภทของธุรกิจและโครงสร้างของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจงึเห็นชอบเรียกเสนอตอ่ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื.อ
พิจารณาอนมุตัิและแตง่ตั %งบคุคลทั %งสองให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ.ง 

 ข้อมลูประวตัิของบคุคลทั %งสองได้นําเสนอประกอบการพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุตามวาระตามสิ.งที.
สง่มาด้วยลาํดบัที. 4 เรียบร้อยแล้ว อยา่งไรก็ตามเพื.อให้การพิจารณาครั %งนี % ถงึแม้จะเป็นการพิจารณาลงเสยีง
ด้วยบตัรลงคะแนนแตที่.ประชมุก็อาจจะต้องมีการอภิปรายในเรื.องที.เกี.ยวข้องกบัผู้ ที.ถกูเสนอชื.อก่อนการลงมติ 
ทําให้อาจจะไมม่ีความสะดวกใจที.จะอภิปรายตอ่หน้าผู้ถกูเสนอชื.อ ดงันั %นจึงของอนญุาตทา่นประธานเรียนเชิญ
ให้กรรมการทั %ง 2 ทา่น กรุณาออกจากห้องประชมุชั.วคราวจนกวา่การเลอืกตั %งจะแล้วเสร็จ 

  
การลงมต ิ สาํหรับวาระนี %จะแจ้งพิจารณารายบคุคล วาระนี %ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
  
     ขอให้ที.ประชุมเริ.มต้นพิจารณาจากท่านที 1 นายกณวรรธน์ อรัญ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

ตามข้อมลูประวตัิที.ได้สง่ให้ทา่นไปแล้ว 
  
 ผู้ดําเนินการประชุมได้ถามที.ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม่  ขอให้ท่านยก

มือ แจ้ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชุมทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ท่านเป็นผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง หรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสยีง โดยทําเครื.องหมายและลงชื.อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเลอืกตั %งกรรมการแทนกรรมการที.ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระจํานวน 2 ราย กลบัเข้า 
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ดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึ.ง ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ และออก
เสยีงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี % 

  
 1) นายกณวรรธน์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา (ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึ.ง) 
 เห็นด้วย 432,582,925 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9699% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 8,962,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.0301% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,495,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น 

  
 ขอให้ที.ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั %งท่านที,  2 นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท และ

กรรมการบริหาร ตามข้อมลูประวตัิที.สง่ให้ทา่นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
  
 2) นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร (ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึ.ง) 
 เห็นด้วย 408,954,068 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.8460% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 9,002,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.1540% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 417,956,768 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น 
  
วาระที, 6 เรื,องพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพชัรภากร เทวกุล  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

เป็นผู้รายงานตอ่ที.ประชมุ 
 หม่อมหลวงพชัรภากร เทวกุล ได้รายงานต่อที.ประชุมว่า การดําเนินการในวาระนี %เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ที.กําหนดให้ที.ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ    
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในเรื.องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความสอดคล้องถึง
ภาวะของตลาดและอตุสาหกรรมที.ใกล้เคียงกนัแล้ว จึงเห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 
2562  ให้เป็นการจ่ายคา่ตอบแทนที.เป็นตวัเงินเป็นคา่เบี %ยประชมุโดยไมม่ีผลประโยชน์อื.นใดนอกจากนี %สรุปตาม
ตาราง ดงันี % 
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 ซึ.งในการกําหนดอตัราคา่ตอบแทนตา่งๆได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ 

คณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงของเรียนขอเสนอตอ่ที.ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นเพื.อพิจารณา 
  
การลงมติ วาระนี %ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ 
  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่น 

ยกมือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย 
ตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่  

1. นอกจากคา่เบี %ยประชมุแล้ว เรามีคา่โบนสัรึเปลา่หรือคา่อื.นตามผลประกอบการหรือไม ่ 
2. ปกติบริษัทมีโบนสัรึเปลา่ เพราะวา่ในอนาคตบริษัทมีผลกําไรมากขึ %นอาจจะต้องมีบําเหน็จ เลยอยากฝาก

ความคิดเห็นวา่คา่บําเน็จหรือคา่โบนสัอยากให้อิงกบัเงินปันผลมากกวา่ผลการดําเนินงาน บางครั %งบริษัท
โตจะมีการจ่ายเงินปันผลและก็ได้บําเน็จก็ไม่สมควร ในสว่นของค่าเบี %ยประชุมถ้าเกิดกรรมการบางท่าน
เป็นคณะกรรมการบริษัทได้เงินเดือนบริษัท จะได้คา่เบี %ยประชมุด้วยรึเปลา่ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ หมอ่มหลวงพชัรภากร เทวกลุ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คา่ตอบแทน เป็นผู้ตอบคําถาม 

  
  
  

 
คา่เบี %ยประชมุ 

กรรมการ/กรรมการชดุยอ่ย 

เบี %ยประชมุ (บาท/คน/ครั %ง) 

ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ปีที.เสนอ 

M. คณะกรรมการบริษัท        

• ประธานกรรมการบริษัท  30,000 30,000 30,000 

• กรรมการบริษัท 20,000 20,000 20,000 

S. คณะกรรมการตรวจสอบ       

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 25,000 25,000 

• กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 

�. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 25,000 25,000 25,000 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 15,000 15,000 15,000 
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 หมอ่มหลวงพชัรภากร เทวกลุ ได้ตอบคําถามถามวา่  
คําตอบข้อที.  1  ได้ตอบคําถามวา่ ไมม่ี 
คําตอบข้อที. 2  ได้ตอบคําถามวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบับริษัท การได้รับเงิน
ค่าตอบแทนยงัไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างบริษัท ซึ.งได้รับเลือกตั %งเป็นกรรมการในอนัที.
จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที.เป็นพนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทและไม่ขดัหรือแย้งกบัการ
ดํารงคณุสมบตัิของกรรมการที.เป็นอิสระตามที.กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะกําหนด 

  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่น 

ยกมือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย 
ตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื.องหมายและลง

ชื.อในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562  

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี % 

 เห็นด้วย 432,532,925 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.9699% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000% 
 งดออกเสยีง 8,962,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.0301% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.0000% 
 รวม 441,495,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น 

  

วาระที, 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั 5งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น

เป็นผู้รายงานตอ่ที.ประชมุ 
 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานตอ่ที.ประชมุวา่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฎิบตัิหน้าที.ของผู้สอบบญัชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการ

หมนุเวียนผู้สอบบญัชีอยา่งถกูต้องตามประกาศ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุฯ  พร้อมทั %งเปรียบเทียบอตัรา
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีของบริษัทใกล้เคียงกบับริษัทที.อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั  ดงันั %น เห็นชอบแตง่ตั %ง
ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562  และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื.อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ก็ให้นําเสนอที.ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป โดยมี
รายชื.อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี % 

 1. คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที. 5266  หรือ 
2. คณุชาญชยั  ชยัประสทิธิ@      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที. 3760 หรือ 
3. คณุพิสฐิ ทางธนากลุ                       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที. 4095 
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แหง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดยให้คนใดคนหนึ.งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ทั %งนี % ผู้สอบบญัชีทกุรายเป็นผู้สอบบญัชีที.ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
ก.ล.ต. โดยกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน รวมคา่ตอบแทนสาํหรับปี 2562 เทา่กบั 2,650,000 บาท   

  
การลงมติ  วาระนี %ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุ และออกเสยีง

ลงคะแนน 
  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่น 

ยกมือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย 
ตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื.องหมายและลง

ชื.อในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิแต่งตั %งผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดยมี 

รายชื.อผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี %  
1. คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที. 5266  หรือ 
2. คณุชาญชยั  ชยัประสทิธิ@                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที. 3760 หรือ 
3. คณุพิสฐิ ทางธนากลุ                   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที. 4095 
โดยให้คนใดคนหนึ.งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ทั %งนี % ผู้สอบบญัชี 
ทกุราย เป็นผู้สอบบญัชีที.ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. โดยกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 
รวม 2,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ.งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสยีงดงันี % 

 เห็นด้วย 441,405,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9796% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0204% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,495,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น 

  

วาระที, 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไข/เพิ,มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที, 64 (ตราประทับของบริษัท) 
 ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร เป็นผู้กลา่วรายงานต่อที"

ประชมุในวาระนี , 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร ได้รายงานต่อที"ประชุมว่า เนื"องจากปีที"แล้วบริษัทได้

เตรียมตัวเข้าตลาดหลกัทรัพย์ จึงได้มีการจัดทําตราสญัลกัษณ์ของบริษัทขึ ,นมาใหม่ โดยมีการเปลี"ยนโลโก้
เครื"องหมายของบริษัท ซึ"งเดิมทีโลโก้ของบริษัทที"ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานนั ,น จะมีลกัษณะเป็นตวัเอส (S) 
และคล้ายกบั หยิน-หยาง เลน่คลื"นอยู่ แต่ในสว่นของโลโก้ใหม่ของบริษัทนั ,น บริษัทได้จัดทําขึ ,นในคอนเซ็ปต์ 
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“dot to dot connecting” ซึ"งจะเป็นการเชื"อมระหว่าง Origin กับ destination และมีลักษณะเป็นตัวเอส
เหมือนกันโดยสีที"ใช้จะเป็นสีเขียวเพื"อเน้นเรื"องการอนุรักษ์ และจากที"เป็น “dot to dot” เมื"อบริษัทได้จด
ทะเบียนเข้าสูต่ลาดแล้วปลายของโลโก้จึงชี ,ขึ ,นเป็นหวัลกูศร และเพื"อให้ตราประทบัของบริษัทสอดคล้องกบัตรา
สญัลกัษณ์ของบริษัท และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้มีการเปลี"ยนแปลงตราประทบัของบริษัท
ต่อไป ทั ,งนี , การเปลี"ยนแปลงตราประทบัของบริษัทข้างต้น บริษัทต้องดําเนินการแก้ไขเพิ"มเติมข้อบงัคบัข้อที" 
64. ของบริษัทเกี"ยวกับตราประทบัของบริษัท จึงได้เสนอให้ที"ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไข/เพิ"มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อที" 64. โดยให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี ,แทน 

 
  

 
 
 

ข้อ 64. ดวงตราของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี , 
 
 
 
 

 เดิม 

ข้อ 64.ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี � 

ใหม่ 

ข้อ 64.ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี � 

 
 
 
 

 

 
  
 นอกจากนี� ได้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรอืบุคคลที�คณะกรรมการบรษิัทหรอืกรรมการผู้มี

อํานาจกระทําการแทนบรษิัท หรอืประธานเจ้าหน้าที�บรหิาร มอีํานาจดําเนินการใด ๆ ตามที�จําเป็นและ
เกี�ยวเนื�องกบัการดําเนินการดงักล่าว แก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที� 64. (ตราประทบัของบรษิัท) เพื�อให้
เป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 

  
การลงมติ วาระนี %ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชุม 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่น 

ยกมือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย 
ตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ อยากจะสอบถามเนื.องจะเราเปลี.ยนรูปก็ไมแ่นใ่จวา่จะสวยขึ %นรึเปลา่ แตว่า่  

ตั %งแตแ่รกที.ไมไ่ด้ถามก็คือทําไมเราชื.อ โซนิค เพราะเราต้องการสง่เร็วรึเปลา่ เพราะดจูากตวัเอสของเรา 
เหมือนกบัวา่ไปแล้วก็กลบัเหมือนวนหาทางออกเหมื.อนกบัราคาหุ้นตอนนี %รึเปลา่ที.ขึ %นๆลงๆยงัไมไ่ปไหน 
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 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์  เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ อาจจะวนแตเ่ดี�ยวสดุท้ายมนัก็ขึ %น โซนิคก็ฝืนโลกไมไ่หว 

เหมือนกนั ก็ต้องเป็นไปตามสภาวะตลาด ที.ตวัโซนิค คือของเราให้บริการนอกจากเราจะให้บริการที.ดี ที.ถกูแล้ว
เรายงัเร็วด้วยเน้นความรวดเร็วโดยเฉพาะในภาวะโลกปัจจบุนัความเร็วเป็นเรื.องสาํคญั 

  
 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื.องหมายและลง

ชื.อในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ.มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที. 64 (ตราประทับของบริษัท) ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 

 เห็นด้วย 441,427,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9796% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 90,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0204% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,517,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน 22,000 หุ้น 

วาระที, 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ,มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และการเพิ,มวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ข้อที, 33 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที"บริหาร เป็นผู้กลา่วรายงานต่อที"
ประชมุในวาระนี , 

 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหาร ได้รายงานต่อที.ประชมุวา่ ตอนนี %ได้ดแูล้ววา่โรงงานตา่งๆ
ซึ.งสร้างมานานแล้วตอนนี %อยู่ในช่วงการเปลี.ยนแปลงสมยัใหม่ ที.จะเริ.มทยอยเข้ามาเราจะเริ.มเห็นโอกาสว่า
อนาคตเราจะทําอะไรได้จึงมีความประสงค์จะเพิ.มวตัถปุระสงค์ของบริษัท ดงันี % 
        “ข้อ 33 ประกอบกิจการรับเป็นที"ปรึกษาและให้คําแนะนําด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง รับ
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง อาคารคลงัสนิค้า อาคารโรงงาน และอาคารประเภทอื"นในลกัษณะเดียวกนั พร้อม
ทั ,งออกแบบ จัดหา/ผลิต พร้อมติดตั ,งเครื"องจักรและอุปกรณ์ระบบจัดเก็บสินค้า ระบบคัดแยกสินค้า ระบบ
เคลื"อนย้ายสนิค้า ระบบเบิกจ่ายสนิค้าอตัโนมตัิ และระบบซอฟท์แวร์เพื"อสั"งการ/ควบคมุการปฏิบตัิงานสาํหรับ
ศนูย์กระจายสนิค้า และระบบอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้อง”    
และ นอกจากนี ,ได้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที"คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
อํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที"บริหาร มีอํานาจดําเนินการใดๆ ตามที"จําเป็นและ
เกี"ยวเนื"องกับการดําเนินการดงักล่าว แก้ไขเพิ"มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพิ"มวตัถุประสงค์ของบริษัท 
เพื"อให้เป็นไปตามคําสั"งของนายทะเบียน  

  
การลงมติ วาระนี %ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชุม 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 ผู้ดําเนินการประชมุได้ถามที.ประชมุวา่ มีทา่นใดขอแก้ไข หรือมีคําถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือไม ่ ขอให้ทา่น 
ยกมือ แจ้ง ชื.อ นามสกลุ จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ที.ประชมุทราบ พร้อมทั %งโปรดแจ้งวา่ทา่นเป็นผู้ ถือหุ้นด้วย 
ตนเอง หรือผู้ รับมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ ที.เราเพิ.มวตัถปุระสงก็แสดงวา่เรามีแนวโน้มที.จะทําธุรกิจด้านนี %เพราะม ี

ประสบการณ์ เรามคีวามพร้อมแคไ่หน ศกัยภาพคนหรือวา่มคีวามสามารถในขั %นความรู้ตรงนี %ยงัไงเพราะมนั 
ต้องใช้เงินทนุพอสมควร จากเดมิเราทําธุรกิจขนสง่ถึงแม้จะเกี.ยวเนื.องที.ทําให้ลกูค้าแตนี่.ก็คล้ายๆธุรกิจใหม ่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถจํานวนคนใหมแ่ละก็เงินทนุพอสมควรไมท่ราบวา่มองตรงนี %ยงัไงบ้าง  เพราะม ี
บริษัทใหญ่ๆเยอะมากตรงนี %เราจะมีจดุอะไรไปแข็งขนัยงัไงบ้าง 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที.บริหารเป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ คือในเรื.องนี %เราเป็นการเตรียมความพร้อมไว้เราไมไ่ด้หมายความ

วา่เราจะไปลงทนุ คือมนัจะครอบคมุหมด รับติดตั %งออกแบบ เป็นตวักลางในการจดังานทกุอยา่ง เนื.องจากว่า
ด้วยพนัธมิตรเราที.อยูต่า่งประเทศเราก็จะเห็นวา่ด้วยระบบตา่งๆระบบตา่งๆพวกนี %ที.ตา่งประเทศพฒันาไว้เยอะ
ที.ซึ.งเมืองไทยโดยสว่นใหญ่ยงัไมม่ีการพฒันาหรือการเปลี.ยนแปลง ซึ.งมองดแูล้วในช่วงเวลาใกล้ๆ นี %จะเกิดการ
เปลี.ยนแปลงครั %งใหญ่ 

  
 หากไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื.องหมายและลง

ชื.อในใบลงคะแนน 
  
มติที,ประชุม ที.ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเพิ.มวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพิ.มข้อที. 33 และให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือ

บคุคลที. คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที.บริหาร  
มีอํานาจ ดําเนินการใดๆ ตามที.จําเป็นและเกี.ยวเนื.องกบัการดําเนินการดงักลา่ว แก้ไขเพิ.มเติมหนงัสอืบริคณห์
สนธิ ข้อ 3. เพิ.มวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื.อให้เป็นไปตามคําสั.งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 
3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ.งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ลงคะแนน ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี % 

 เห็นด้วย 441,477,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9909% 
 ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0091% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
 รวม 441,517,625 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนี %มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น 
  
วาระที, 10 เรื,องอื,นๆ (ถ้ามี) 
 วาระนี %กําหนดไว้เพื.อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื.องการดําเนินงานตา่งๆ ของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดงันั %นจะ

ไมม่ีการนําเสนอเรื.องอื.นๆ ให้ที.ประชมุพิจารณาอนมุตัิและไมม่ีการลงมติใดๆ 
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 ในการนี % มีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ ได้สอบถาม และให้ความเห็นตา่งๆ ซึ.งสรุปได้ดงันี % 
 คําถามที. 1 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ให้ความเห็นตอ่ที.ประชมุวา่ อนัดบัแรกขอชื.นชมผู้ดําเนินรายการเร่งรัดและก็ทําให้จบได้ 

ดีมากไปที.อื.นเค้าจะเปิดโอกาสให้ถามคําถามแตที่.นี.อยากให้จบเร็วๆ สถานที.จดังานจดัได้ไกลมาก ปีหน้า 
อยากให้จดัที.อื.นบ้างเพราะที.นี.คนไมอ่ยากมากนัเพราะคา่ใช้จ่ายสงู  
1. ในสว่นของพนัธมิตรที.เราจะก้าวต่อไป โดยเฉพาะใน CLMV เราจะโตไปยงัไงบ้างหรือแม้แต่พนัธมิตรที.

สงิคโปร์ หรือวา่ที.ฮ่องกงมีความคืบหน้ายงัไงบ้าง 
2. EEC จะมาเราเตรียมพร้อมยงัไงและคิดวา่เรามีผลประโยน์หรือวา่จะสนบัสนนุรายได้เรามากขึ %นแคไ่หน 
3. ธุรกิจคือให้เช่าโกดงัสินค้าที.เราปรับปรุงเพื.อให้เกี.ยวกบัตวัลกูค้าของเราที.อยูช่ายแดน ผมคิดว่าน่าจะเป็น

มาเล หรือว่า กัมพูชา เนี.ยเราได้ปรับปรุงไปบางส่วนแล้วคิดว่าต่อไปมนัจะโตและจะทําพนัธมิตรต่อไป
ยงัไงบ้าง 

4. ที.ปรับปรุงอาคารที.แหลมฉบงั ตรงนี %เราจะเห็นผลยงัไงบ้างและจะทําให้เติบโต ความก้าวหน้าและก็เราจะ
ได้รายได้มากขึ %กว่าธุรกิจขนสง่ตรงนี %ยงัไงเราจะช่วยสง่เสริมยงัไงบ้าง ท้ายที.สดุคนอยากรู้เกี.ยวกับ M&A  
มนัจะช่วยหลงัเลอืกตั %งทกุคนก็บอกมนัจะดีขึ %น GDP ก็จะเพิ.มขึ %น เรามองเห็นโอกาสยงัไงบ้าง 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์  เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ ในเรื.องสถานที.ตรงนี %ก็ใกล้ออฟฟิศเรา พนกังานของเราก็ตอน 

เช้าก็ทํางานเที.ยงก็ออกมาชว่ยดแูลนกัลงทนุทกุทา่นก็จะได้ไมเ่สยีงาน  ถ้าปีหน้าอยากจะให้ไปจดัที.ไหนก็ 
เสนอได้ เพียงแตว่า่ใกล้บางทา่นอาจจะไปไกลบางทา่นแตก็่จะพยายาม ตวั Warehouse ของเราก็จะเป็น 
พนัธมิตรมาขอเช่าเรา บางสว่นก็จะขอเช่า Warehouse ทั %งหลงัเลยเราก็ยงัไมโ่อเค เพราะจริงๆ รายได้หลกัเรา
ไมอ่ยากได้จากคา่เชา่ เราควรมาบริหารจดัการเกี.ยวกบัการเคลื.อนย้ายเข้าออก และที.แหลมฉบงัออฟฟิศเราคือ
เมื.อก่อนเราเช่าอยูแ่ตส่ญัญาหมดแล้วตอนนี %เราซื %อแล้วกําลงัตกแตง่อยูก็่นา่จะอีกซกัสามเดือนสี.เดอืน สว่น
พื %นที.ๆ เราเตรียมสาํหรับไปทํากิจกรรมโลจิสติกส์ที.แหลมฉบงัคือที.เป็นการรองรับ EEC  คือปัจจบุนัเราก็มี
ลกูค้ารองรับอยูท่างนั %นอยูแ่ล้ว เพียงแตว่า่ตวั Freed รถจะอยูที่.กรุงเทพฯ เราไปให้บริการทางนั.นการแขง่ขนัเรา
สู้แถวนั.นไมไ่ด้เราก็ต้องไปสร้างฐานอยูที่.นั.น พื %นที.เราได้แล้วก็อยูใ่นช่วงสดุท้ายในการที.วา่จะเซ็นสญัญา พื %นที.
นี %ก็จะสาํหรับทํากิจกรรมโลจิสติกส์ทั.วไป ซึ.งโดยสว่นใหญ่ก็จะเป็นที.จอดรถเป็นลานเก็บตู้คอนเทรนเนอร์ สร้าง
คลงัสนิค้า เป็นศนูย์รวบรวมกระจายสนิค้า ก็จะเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์โดยทั.วไป สว่นเรื.อง M&A อยา่งที.เรียน
วา่เราเองเราเน้นการโตแบบ Organic ด้วยตวัเรา เราไมอ่ยากที.วา่เราจะโตโดยการที.เราจะไป M&A ไป Joint 
Venture คนอื.น ยืมจมกูคนอื.นหายใจเราเองเราอยากเห็นภาพวา่เราโตด้วยความแข็งแกร่งของตวัเอง ซึ.งมนัจะ
มั.นคงยั.งยืนกวา่ คือ In-Organic จะดีชว่งแรกมนัจะดหูวือหวาหลงัจากนั %นมนัจะมีปัญหาตามมาหลายอยา่ง
โดยเฉพาะถ้าเกิดได้ Partners ที.ไปกนัไมไ่ด้จริงๆ คือผมวา่ยากกวา่การแตง่งานอีก คือเราก็ต้องเลอืกดีๆ แตเ่รา
เองเราก็ไมไ่ด้เน้นวา่เราจะต้องรีบร้อน เราเน้นที.จะไปเพิ.มความแขง็แกร่งของทีมงานเรามากกวา่ 

  
 คําถามที. 2 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ ที.เราจะไปเป็นพธัมิตรที.เอเซยีเรามองตรงนี %ยงัไงบ้าง 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถาม 
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 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ คือตวั CLMV ปัจจบุนัเราก็มีทําอยูแ่ล้ว คือ ลาว ซึ.งตลาด
คอ่นข้างเลก็แคท่างผา่น ทางแคมโบเดียปัจจบุนัเรามีอยูแ่ล้วระหวา่งกรุงเทพฯกบัพนมเปญ ปัญหาอยา่งเดียว
คือเมืองไทยสง่ออกไปมากกวา่ที.ทางแคมโบเดยี จะสง่กลบัเข้ามาเพราะฉะนั %นของเรามีไปเยอะอยูแ่ล้ว  
แตข่องจะไมม่ีกลบัมาซึ.งถ้าเกิดวา่ไมม่ีของกลบักําไรมนัก็จะบางมากถ้าเกิดมีของกลบัก็จะโอเค ตอนนี %ก็อยู ่
ในช่วงที.เราหาทางแก้ไขตรงนี %อยู ่ทางเวียดนามเองก็ คือถ้าเกิดพดูถึง CLMV จริงๆ มนัต้องตอ่ไปจนถึงจีน 
เลยเพราะวา่ทางจีนเค้าจะมีของลงมาเยอะซึ.งตรงนี %เนี.ยอยา่งที.บอกเรามีพนัธมิตรเราก็ทําตรงนี %อยูซ่ึ.งตรงนี %ก็ 
ต้องใช้เวลาเพราะมนัเป็นลุ้นใหมค่ือทางจีนของลงมาเยอะแตข่องเราจะขึ %นไปมนัก็ยงัน้อยกวา่มนัก็ยงัไม ่ 
Balance คอืเรื.องโลจิสตกิส์จะวา่ยากก็ยากจะวา่ง่ายก็ง่ายคือทํายงัไงให้มนั Balance อนันี %คือเรื.องใหญ่ 

  
 คําถามที. 3 คณุอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ถามตอ่วา่ 
 คณุอน ุวอ่งสารกิจ สอบถามวา่ การโตแบบ Organic ของเราๆมองภาพวา่มนัจะโตไปยงัไงเพราะวา่เห็น  

Demand ไมไ่ด้เข้ามา ก็ยงัลุม่ๆดอนๆทั %งปัญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจบ้านเราในขณะเดียวกนัเนี.ย  
Margin เราก็ไมไ่ด้มากมายอะไรกําไรขั %นต้นก็ลดลงมาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะอยา่งที.บอกวา่ทางเรือคา่ 
ระวางเรือก็จะสงูขึ %นก็ถือวา่เป็นต้นทนุของเรารึเปลา่หรือวา่สามารถผลกัภาระไปให้ลกูค้าได้ สว่นทางบก 
ต้นทนุหนึ.งที.เราต้องซื %อรถและที.สาํคญัก็คือผมไมแ่นใ่จวา่รถของเราใช้แก็สหรือใช้นํ %ามนั คือตอนนี %ที. 
แนใ่จก็คือนํ %ามนัราคาขึ %นและคา่แก๊สราคาขึ %นเราสามารถผลกัราคาตรงนี %เนี.ยไปให้ลกูค้าได้มากแคไ่หน  
ในขณะที.ทางอากาศก็ได้ยินมาวา่คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมและก็คา่ใช้จ่ายในการระวางทกุอยา่งก็เพิ.มขึ %นมาก 
ด้วยก็เลยมีความกงัวลวา่ไหนจะต้นทนุไหนจะ Demand ตรงนี %ปีนี %เรามองกลยทุธ์ยงัไง เพราะเห็นจากขา่ว 
ทา่นตั %งเป้าวา่โต 20% - 30% ก็เลยคิดวา่มนัมีความเป็นไปได้ยงัไงบ้าง 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ ทางเรือของเราจะเป็นระบบ Cost Plus คือคา่เฟรทบริษัทเรือ 

เค้าโคน่เรามาเทา่ไหร่เราก็มากกลบัเข้าไปเพราะฉะนั %นคา่เฟรทขึ %นลงเนี.ยก็จะไมม่ีผลกระทบกบัเราเพราะเรา 
ก็จะบวกกําไรเข้าไป ทางบกเรื.องคา่นํ %ามนัขึ %นเราก็เป็นราคาตลาดอยูแ่ล้วเราไมม่ีเป็นสญัญาผกูมดัระยะยาว 
ซึ.งนํ %ามนัขึ %นเนี.ยทั %งตลาดรายอื.นขึ %นเราก็ขึ %นตามอนันี %ก็คือตามภาวะตลาดก็จะไมไ่ด้รับผลกระทบอะไร ทาง 
อากาศคืออยา่งที.เรียนวา่ทีดแูล้ว Margin  ของทางอากาศ Drop เพราะไปเทียบกบัปีก่อน ปีก่อนเราเลก็เรา 
ขายลกูค้าโดยตรงเหมือนกบัเราขายปลกี Margin ก็จะสงูกวา่ พอเราไปเพิ.ม volume เหมือนกบัขายสง่  
Margin ก็เลยตํ.า คือเทียบแล้วโหมดทางอากาศยงัไง Margin ก็ยงัดีกวา่โหมดอื.นอยู ่เราไปเทียบระหวา่งปี 
ของเรา ตวัเลขมนัก็เลยดไูมค่อ่ยดี ในที.นี %ทางอากาศนอกจากที.เราจะไปเน้นวา่เราจะขายหรือขนสนิค้าแบบ  
Air freight อยา่งเดียวเราก็จะพยายามไปเน้น หลายๆกลุม่ ซึ.งมนัจะมีหลายอยา่ง คืออาจจะไมไ่ด้สง่ 
เป็นลอ็ตใหญ่มนัก็จะมีระบบหลากหลายก็ต้องไปเจาะเฉพาะกลุม่มากขึ %น ซึ.งอยา่งที.ทา่นบอกวา่สภาวะตลาด 
ไมด่ีเราอยูเ่ฉยๆไมไ่ด้เราก็พยายามปรับตวัและทีมงานเราก็พร้อมทํางานหนกัขึ %นเราก็จะพยายามทําให้ด ี
ที.สดุ เป้าที.เราตั %งอยา่งปีก่อนที.เราโตขึ %นมา ปี 2561 เมื.อเทียบกบัปี 2560 ก็คือ 19.5% ซึ.งเราเองเราก็ 
พยายามที.จะไมใ่ห้ได้ตํ.ากวา่นั.น รู้วา่มนัยากแตเ่ราก็จะพยายาม 

  
 คําถามที. 4 คณุสพุรรณี วาทยะกร ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

ทําหน้าที.พิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น 
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 คณุสพุรรณี วาทยะกร สอบถามวา่ ก่อนอื.นก็ขอชื.นชมบริษัทใหมที่.พึ.งเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ดิฉนัก็มีประเด็นคําถามอยูเ่พียงข้อเดียวที.อยูใ่นระเบียบของ AGM อยากทราบวา่ทางบริษัทให้ความเรื.อง
นโยบายตอ่ต้านคอรัปชั.น คือหมายความวา่ตรวจสอบดวูา่บริษัทนั.นผา่น LCL แล้วหรือไม ่เนื.องจากวา่ดิฉนั
ได้รับรายละเอียดของการประชมุนี %คอ่นข้างกระชั %นชิดและก็ต้องใช้เวลาในการดใูนทางอินเตอร์เน็ตและก็ไม่
แนใ่จวา่มีหรือยงั วา่เราได้ผา่นการทํา CLC แล้วหรือไม ่หรือวา่มีนโยบายนี %หรือไมอ่ยา่งไร  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์  เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ คือนโยบายตรงนี %เรามีอยูแ่ล้ว คือเรียนให้ทราบวา่ก่อนหน้านี % 

เรามีบริษัทในเครือที.ทําเป็นคา่ซ้อม Broker ซึ.งเป็นตวัแทนขอทําพิธีการศลุกากร ซึ.งตอนนั %นข้อจํากดัก็คือ 
จะมีเรื.องคา่ใช้จา่ยที.ไมเ่ป็นทางการ ซึ.งเราเองด้วยนโยบายบริษัทที.เราจะตอ่ต้านคอร์รัปชั.นตรงนั.นเราก็ปิด 
บริษัทที.ทําพิธีการศลุกากร โดยปัจจบุนัเราก็ Outsource เราก็พยายามเลอืกผู้ ที.มคีวามนา่เชื.อถือตวับริษัท 
เองเรามีนโยบายที.ออกมาทั %งทางตรงทางอ้อมที.จะเน้นเรื.องตรงนี % ซึ.งที.ผา่นมาเราทั %งการ Internal Auditor  
และ External Audit เราตรวจสอบเราจะไมม่ีเรื.องพวกนี % และมคีณะทํางานดแูลตรงสว่นนี % 

  
 คําถามที. 5 คณุเสริมวิทย์ โอสถศลิป์ ผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 คณุเสริมวิทย์ โอสถศิลป์ สอบถามวา่ มีคําถามอยูป่ระมาณ 3  คําถาม  

ข้อ 1. ตอนวาระที. 2 เห็นวา่ ตอนนี %มีลกูค้าเป็นทําธุรกิจเกี.ยวกบั E-Commerce แล้ว อยากทราบวา่ 
บริษัทมีแนวโน้มที.จะไปลยุตลาดตรงนี %แขง่กบัเจ้าใหญ่ๆหรือไม ่หรือวา่ก็แคเ่ป็นหนึ.งในลกูค้าเทา่นั %น 
ข้อ 2. คือแนวโน้มอยา่งในปีนี %ที.บอกวา่บริษัทจะเติบโตมนัหมายถงึปีนี %คาดวา่จะโตในทกุสว่นงานเลยรึเปลา่ 
หรือวา่ยงัไง 
ข้อ 3. ถ้าเกิดสมมตุิบริษัทมกํีาไรจากการดาํเนินงานปกติ ยกตวัอยา่งปีนี %บริษัทมีแนวโน้มที.จะปันผล 
ปีละ 1 ครั %ง หรือ 2 ครั %ง  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์   เป็นผู้ตอบคําถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท์ ได้ตอบคําถามวา่ 

ข้อ 1.  ตอนนี %ที.เราให้บริการอยู ่ตอนนี %ที.เราให้บริการอยูค่ือของ Zilingo คือเราเป็น Full freelance คดัแยก 
ธุรกิจหลกัเรายงัเป็ B2B อยู ่ยงัไมไ่ด้ลงมาทํา B2C ซึ.งการทํา B2C ก็ต้องลงทนุสงูมากต้องมีความพร้อม 
ตอนนี %เราก็ยงัเป็นสว่นหนึ.งของกระบวนการ E-Commerce อยู ่อนันี %คือที.เราทําโดยตรงไมม่ีทํากบัของคนที. 
เค้าทํา E-Commerce แล้วก็เป็นผู้ขนสง่ข้ามประเทศหรือวา่ข้ามเข้ามาอนันั %นก็จะตา่งหากไป เราก็มองวา่ 
เป็น B2B ปกต ิ
ข้อ 2. สว่นของปีนี %ที.เราคิดวา่จะโต ปัจจบุนัเราจะเป็นสดัสว่นวา่จะเป็น Sea freight 65% ทางบก 25% อีก  
10% ก็จะเป็น Air freight และอื.นๆ ปีนี %เราก็จะโตทกุโหมดสดัสว่นก็คงจะเป็นตามเดิม 
ข้อ 3. คณะกรรมการจะพิจารณาแตก็่รับปากนกัลงทนุวา่เราก็จะพยายามปันผลให้ได้ปีละครั %งทั %งนี %ก็ 
ต้องขึ %นอยูก่บัปัจจยัอื.นๆด้วย 

  
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคดิเห็นหรือมีคาํถาม อีกประธานกลา่วขอบคณุและปิดประชมุเวลา 15.50 น. 
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 ลงชื.อ ......................ลงนาม................................. เลขานกุารบริษัท 
 (นางโสฬสญา เขมสขุ) ทําหน้าที.จดรายงานการประชมุ 
  
  
  
 ลงชื.อ ......................ลงนาม................................. ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 (รองศาสตราจารย์ ดร. วนัชัย รัตนวงษ์) ทําหน้าที.ประธานที.ประชมุ                                            

 


