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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดทีี ่23 เมษายน 2563 
 ณ หอ้งประชมุของบรษิัท (ส านกังานใหญ่)  

เลขที่ 79/349, 350 ชัน้ที่ 1, 2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
            
พิธีกรแนะน าตวัเอง โดยรายละเอยีดดงันี ้ดิฉนั นางสาวน า้ฟ้า ดิสภกัดี ผูด้  าเนินการประชมุในวนันี ้ 

ขออนญุาตแนะน าคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิารทกุท่าน ที่เขา้รว่มประชมุดงัรายงานดงัต่อไปนีค้ะ 
กรรมการบรษิัทที่เขา้รว่มประชมุจรงิจ านวน 7 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน 
 
ขอแนะน าคณะกรรมการบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุครบทกุท่าน โดยคิดเป็นรอ้ยละ100 ของกรรมการบรษิัท 

 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์     ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ   
  และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

3. คณุกณวรรธน ์อรญั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
  กรรมการอิสระและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

4. คณุรฐัวฒัน ์ ศขุสายชล   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
  และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

5. ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ กรรมการ  กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6. คณุรนทั เลียวเลิศสกลุชยั กรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานกุารบรษิัท 
7. คณุวฒุชิยั สรุยิวรวงศ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร 
 
และฝ่ายบรหิารที่เขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก่ 

1. คณุกนกวรรณ พิฤทธ์ิบรูณะ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารดา้นการเงิน (CFO) 
2. คณุภานวุตัร  ประทมุศร ี ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุจากตวัแทน ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชี แห่งบรษิัท ไพรซ์ วอเตอรเ์ฮาร ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  
1. คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร 
2. คณุเอนก บวัภา 
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นางสาวน า้ฟา้ ดิสภกัดี ขอเรียนเชิญประธานกลา่วเปิดการประชมุ และกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์    ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานท่ีประชมุ แถลงการในท่ีประชมุว่าในการ
ประชมุวนันี ้
เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยอย่าง
ยิ่ งต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงได้ให้ความสําคัญกับแนว
ปฏิบตัิการจดัประชมุนี ้ภายใตม้าตรการควบคมุโรค ของส านกังานอนามยั กรุงเทพมหานครและกรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสขุ เพื่อความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทกุท่านที่จะเขา้รว่มประชมุ ในกรณีนีอ้าจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรอง
และการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทจึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนีค้รบั 
 
 ขณะนี ้ขอแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 0 ราย   ถือหุน้รวม 0 หุน้ และเป็น
ผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 35 ราย ถือหุน้รวม 451,039,921 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมในการประชุมมีทั้งสิน้ 35 ราย รวมผู้ถือหุ้น
ทัง้สิน้ 451,039,921 หุน้        โดยนบัได ้35 ราย  คิดเป็นรอ้ยละ 82.0073% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท  
ซึ่งรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 
38 จึงขอเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
 
เปิดประชมุ เวลา 14.11 น. 

 
ก่อนที่จะเริ่มด าเนินการประชมุ นางสาวน า้ฟ้า ดิสภกัดี ขอชีแ้จงที่ประชมุเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 

นางสาวน า้ฟา้ ดิสภกัดี ท าหนา้ที่พิธีกรผูด้  าเนินการประชมุ แถลงการในที่ประชมุวา่ในการประชมุวนันี ้ทางบรษิทั 
โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) บรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีเจา้หนา้ที่ผูท้  าหนา้ที่เป็นคนกลางซึง่ท าหนา้ที่เป็นท่ีปรกึษาทาง
กฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก  ไดแ้ก่ คณุนาเวส  นรตัถรกัษา จากบรษิัท ส านกังานบางกอกลอว ์ออฟฟิศ แอนด ์แอส
โซซิมิเอทส ์จ ากดั และตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่านมารว่มเป็นพยานท่ีนี ้ไดแ้ก่ คณุจฑุามาศ คล่องรกัษ์สตัย ์เป็นผูถื้อหุน้ จ านวน 
2,536,900  หุน้ เสนอตนเองเขา้เป็นผูร้ว่มนบัคะแนนอิสระ ส าหรบัวิธีปฏิบตัิในท่ีประชมุวนันี ้ท่ีส าคญั รายละเอยีด ดงันี ้ 

1.  การประชมุในวนันีบ้รษิัทจะด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ก าหนดไวต้ามหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะมีการ
น าเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมเสนอความเห็นหรือ สอบถามไดใ้นแต่ละ
ระเบียบวาระ ผูม้าประชุมท่านใด หากตอ้งการเสนอความเห็นหรือค าถามขอใหย้กมือขึน้ จะมีเจา้หนา้ที่อ  านวย
ความสะดวกให ้เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตหรือเรียกชื่อ ขอใหท้่านแจง้ ชื่อ นามสกุล จ านวนหุน้ที่ถือ ใหท้ี่
ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง หรือผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้จึงเสนอความเห็น  
หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่นขอใหเ้สนอหรือถามเมื่อประชมุมื่อจบระเบียบวาระท่ี 11 แลว้ เท่านัน้ ท่านที่ยงัไม่ได้
รบัอนุญาตให้เสนอความเห็นขอให้รอคิวไว้ก่อน จะมีเจ้าหน้าที่ประจ าพื ้นที่ยืนแสดงตัวไว้แทนเพื่อให้ท่าน
ประธานทราบ  

2. ในการเสนอความเห็นหรือค าถามขอใหเ้สนอใหต้รงประเด็นตามระเบียบวาระนัน้ๆ เท่านัน้  และขอความรว่มมือ
ท่านกระชบั เพื่อใหก้ารประชมุมปีระสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชมุของส่วนรวม บรษิัท โซนิค อินเตอร์
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เฟรท จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการในท่ีประชมุอย่างเหมาะสม โดยประธานในท่ีประชมุจะเป็น        
ผูพ้ิจารณา ในการด าเนินการ ตามความเหมาะสม ถกูตอ้ง เรียบรอ้ยทกุประการ 

3. ในระเบียบวาระท่ีมีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอใหผู้ม้าประชมุที่ตอ้งการลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง กรุณาท าเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อ และยกมือขึน้เพื่อให้
เจา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน บตัรลงคะแนนที่เจา้หนา้ที่นบัคะแนนที่ไดร้บัภายหลงัจากที่ประกาศปิดรบับตัร
แลว้ จะถือว่าเป็นบตัรที่เห็นดว้ยเท่านัน้ 

4. ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจา้หนา้ที่จะน าคะแนนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง รวมทัง้คะแนน
ตามบตัรเสีย กรณีถา้มี ไปหกัออกจากจ านวนเสียงของทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุในระเบยีบวาระนัน้ๆ คะแนน
เสียงที่เหลือจะนบัเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ 

5. การนบัผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ประเภทตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับรษิทั 
ไดแ้ก่  
ระเบียบวาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไดแ้ก่ระเบียบวาระท่ี 1 ,3  4, 5, 7 และ 8 
บริษัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่งดออกเสียง
และบตัรเสีย  
ระเบียบวาระที่ตอ้งผ่านอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า สอง ใน สาม ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุ คือระเบียบวาระท่ี 6 บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวนฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
ระเบียบวาระที่ตอ้งผ่านอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สาม ใน ส่ี ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชมุ คือระเบียบวาระท่ี 9 บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวนฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและไม่มีการลงคะแนนในวาระที่  2 เนื่องจากเป็นวาระ รายงานให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบ 

6. วาระเลือกตัง้กรรมการ  
ถึงแมว้่าการเลือกตัง้กรรมการจะเป็นการลงมติดว้ยบตัรลงคะแนน ผูถื้อหุน้อาจตอ้งการอภิปรายกรรมการบาง
ท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหนา้กรรมการท่านนัน้ๆ ฉะนัน้การเลือกตัง้กรรมการแต่ละ
ท่าน จะเรียนเชิญกรรมการท่านนั้นออกจากหอ้งประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตัง้เสร็จและจะเรียนเชิญ
กลบัมาในวาระถดัไป 
 
ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  
ขอ้ 42 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึง่หุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ 
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7. บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จะลงคะแนนเสยีงตามที่ระบใุนหนงัสือแบบมอบฉนัทะแบบ ก. และ
แบบ ข. กรณีที่ไม่ระบวุ่าจะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดย้ืนยนัวา่จะใหล้งคะแนนเสียงอยา่งไร 
บรษิัท โซนิคฯ จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง 

8. ส าหรบักรณีที่ถือวา่เป็นบตัรเสีย  อนัไดแ้ก่    
- การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก 
- แกไ้ขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นตก์ ากบั 
- กาทางเลือกสมบรูณ ์แต่ไม่ไดล้งลายเซ็นในบตัรลงคะแนน 
-  กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบตัรลงคะแนน ดว้ยดินสอ 
- กรณีที่มีการแยกการลงคะแนน ยกเวน้ในกรณีคสัโตเดียน  

ทัง้นี ้การพิจารณาบตัรเสีย อาจมรีายละเอียดที่ไม่ตรงกบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันัน้ หากบตัรเสียที่ไมส่ามารถ
วินิจฉยัได ้บรษิัทฯ ขอใหป้ระธานไดพ้ิจารณาเป็นกรณีไปและหากยงัคงหาขอ้ยตุิไม่ไดอ้ีก กจ็ะใหท้ี่ปรกึษา
กฎหมาย ไดร้ว่มพิจารณาเป็นล าดบัต่อไป 

9. เมื่อเสรจ็การประมวลผลการลงคะแนนแลว้  
บรษิัทฯ จะประกาศผลใหท้ี่ประชมุทราบในทา้ยวาระนัน้ แบ่งเป็นคะแนนเสียง  
ไดแ้ก่  

• เห็นดว้ย  

• ไม่เห็นดว้ย  

• งดออกเสียง 

• และบตัรเสีย  
โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้โดยอาจจะมีผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงในแตล่ะระเบียบ
วาระไมเ่ท่ากนั เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางทา่นออกจากหอ้งประชมุไป หรือเดินเขา้มาเพิ่มเตมิ  
 
ส าหรบัระเบียบวาระเลือกตัง้กรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบคุคล ทีละท่าน ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 
ขอใหผู้ม้าประชมุกรุณาน าบตัรลงคะแนนท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด ใหแ้กเ่จา้หนา้ที่บรเิวณประตทูางออก เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

 
ในการประชมุวนันี ้บรษิัทโซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซดใ์หผู้ถื้อหุน้ทราบตัง้แตว่นัท่ี  
1 เมษายน  และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน  เรียบรอ้ยแลว้ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ผ่านระบบ 
ข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเสนอไวท้ี่เว็บไซดข์องบรษิัทฯ www.sonic.co.th  โดย 

1. เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
2. ส่งค าถามลว่งหนา้ 
3. เสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัการคดัเลือกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ผ่านหนา้ Web Site ของบรษิทั  
 www.sonic.co.th  
 

• หวัขอ้หลกัหนา้นกัลงทนุสมัพนัธ ์

http://www.sonic.co.th/
http://www.sonic.co.th/
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• หวัขอ้ย่อย ขอ้มลูผูถื้อหุน้  

• หวัขอ้ย่อยต่อไป ประชมุผูถื้อหุน้ 
 ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 16 ตลุาคม  - 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาซึง่กป็รากฏว่า ไมม่ี ผูถื้อหุน้ เสนอส่ิงใด ทัง้ 

3 เรื่อง และไดป้ระกาศผลแลว้วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563 
 
เพื่อไม่ใหเ้สียเวลา ดิฉนัขออนญุาต เรียนเชิญท่าน  
รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั รตันวงษ์ ประธานกรรมการบรษิัทเขา้สู่ระเบียบวาระที่ 1 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์    ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานท่ีประชมุ กล่าวเขา้สู่ระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
 
 
 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า  
บรษิัทจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งจดัเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 และไดจ้ดัท ารายงาน 
การประชมุไวเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชมุ ไดส่้งไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ  
ในส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ซึ่งไดบ้นัทึกถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

  
การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน และใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชมุวา่ มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่าน 

ยกมือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ท่ีถือ ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าทา่นเป็นผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง 
หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือมีค าถาม จงึไดล้งมติ 
  
มติที่ประชมุ ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งจดัเมื่อ 23 เมษายน 

2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 

 

หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี จ านวน 1,500 หุน้ 
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วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า ส าหรบัรายงานผลการ

ด าเนินงานของบรษิัท ไดแ้สดงอยู่ใน รายงานประจ าปี  2562 ซึ่งบรษิัท ไดจ้ดัส่งพรอ้มหนงัสือเชญิประชมุผูถื้อ
หุน้ ผ่านระบบ QR CODE ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ทัง้นีบ้รษิัท ยงัเห็นความส าคญัของการลดการใชก้ระดาษและการใชเ้ทคโนโลยีทดแทน  ตามการ
รณรงคส์ าหรบัสมาชิกในตลาดหลกัทรพัย ์ จึงจดัท ารายงานประจ าปี เป็นไฟลอ์ิเล็กทรอนิกสท์ดแทน 
ซึ่งบรษิัท ไดด้  าเนินการ เรื่อง การส่งรายงานประจ าปี การยื่นบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ในรูปแบบขอ้มลู
อิเล็กทรอนิกส ์ ของบรษิัทมหาชนจ ากดั ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยคณะกรรมการบรษิัทได้
พิจารณาแลว้เห็นว่าถกูตอ้งเพยีงพอ จึงขอน าเสนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบดงันี ้
 
Overview Business 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
ในปี 2019 กลุ่มบรษิัท มีรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,145.55 ลา้นบาท ซึ่งคดิเป็น CAGR 10.68 % 
ลดลง จากปี  2018 เล็กนอ้ย จ านวน 6.86 ลา้นบาท คิดเป็น 6 % และสามารถแยกประเภทตาม Segment ได้
ดงันี ้ 

• Sea freight มีรายได ้744.81 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2018 จ านวน 14.44 ลา้นบาท คิดเป็น 1.9 % 

ซึ่งสอดคลอ้งกับมลูค่าการส่งออกและน าเขา้ของประเทศไทยในปี  2562 ที่หดตวัลง (ที่มา: รายงาน

เศรษฐกิจและการเงิน เดือนธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย) และการแข็งค่าของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

• Transport มีรายได ้333.44 ลา้นบาท เพิ่มขีน้จากปี 2018 จ านวน 31.58 ลา้นบาท คิดเป็น 10.46 % 

เป็นผลมาจากจ านวนเที่ยวของรถขนส่งที่เพิ่มขึน้ และการลงทุนเพิ่มรถขนส่ง เพื่อรองรบัปรมิาณการ

ใชบ้รกิารท่ีเพิ่มขีน้  

• Air Freight มีรายได ้54.11 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2018 จ านวน 28.91 ลา้นบาท คิดเป็น 34.82 % ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัมลูค่าการส่งออกและน าเขา้ของประเทศไทยในปี 2562 ที่หดตวัลง และการแข็งค่าของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ ประกอบดว้ย ค่าบรกิารศนูยร์วบรวมและกระจายสินคา้ ค่าบรกิาร

ส าหรบัสินคา้อนัตราย และอื่นๆ  เพิ่มขึน้จากปี 2018 จ านวน 4.91 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ย

ละ 59.30 โดยส่วนใหญ่เพิ่มจากรายไดค้า่บรกิารศนูยร์วบรวมและกระจายสินคา้ จากการลงทนุตาม 
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IPO เพื่อรองรบัความตอ้งการการใชบ้รกิารของลกูคา้ที่เพิม่ขึน้   

ก าไรขัน้ตน้ 
ในปี 2019 กลุ่มบรษิัท มีก าไรขัน้ตน้ 240.72 ลา้นบาท เพิ่มขีน้จากปี 2018 จ านวน 10.69 ลา้นบาท เพิ่มขีน้ 
4.65 % โดยสามารถแยกประเภทของก าไรขัน้ตน้ตาม Segment ไดด้งันี ้ 

• ก าไรขัน้ตน้ของ Sea freight  มีมลูค่า 182.94 ลา้นบาท เพิ่มขีน้จากปี 2018 จ านวน 10 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขีน้ 5.78 % 

ส่วนอัตราก าไรขั้นต้น  Sea freight ปี 2018 และ 2019 เป็น 22.78% และ 24.56% ซี่งในปี 2019 
อตัราก าไรขั้นตน้ส าหรบัธุรกิจขนส่งทางเรือเพิ่มขึน้จากปี 2018 เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯมีการ
บรหิารจดัการตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพไดด้ีขีน้ 

• ก าไรขั้นตน้ของ Transport มีมลูค่า 32.97 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2018 จ านวน 2.75 ลา้นบาท หรือ

ลดลง 7.70  % 

ส่วนอัตราก าไรขั้นตน้ Transport ส าหรับปี 2018 และ 2019 เป็นรอ้ยละ 11.83 และ 9.89 ซี่งในปี 
2019 อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกิจขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2018 เนื่องมาจากทางกลุ่มบริษัทฯอยู่
ระหว่างการเพิ่มจ านวนรถเพื่อรองรบัความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มมากขีน้ จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งใชบ้รกิารรถจากผูร้บัจา้งช่วงเพิ่มขึน้ 

• ก าไรขัน้ตน้ของ Air Freight มีมลูค่า 15.54 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2018 จ านวน 2.09 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้ 15.54 % 

ส่วนอัตราก าไรขั้นต้น Air Freight ปี 2018 และ 2019 เป็น 16.20 % และ 28.72 % ซี่งในปี 2019 
อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกิจขนส่งทางอากาศ เพิ่มขึน้จากปี 2018 เนื่องมาจากในปี 2019 ทางกลุ่ม
บรษิัทฯ ไดม้ีการปรบักลยทุธก์ารใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ 

• ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่นๆมีมลูค่า 9.27 ลา้นบาท เพิ่มขีน้จากปี 2017 จ านวน 1.35 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขีน้ 17.05% 

ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้ริการอื่นๆ ปี 2018 และ 2019 เป็น 95.65% และ 70.28 % ซี่งในปี 
2019 อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบับรกิารอื่นๆ มีการปรบัตวัลดลงจากปี 2018 เนื่องมาจากการรบัรูต้น้ทุน
ค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึน้จากการปรบัปรุงศนูยก์ระจายสินคา้ 
 

ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัท* 
ในปี 2019  กลุ่มบริษัท มีก าไรส าหรบัปี  46.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2018 จ านวน 7 แสนบาท คิด

เป็นอตัราก าไรสทุธิ เท่ากบัรอ้ยละ 4.04 เมื่อเทียบกบัรายไดร้วม  ซึ่งเท่ากบัอตัราก าไรสทุธิเมื่อปี 2018 
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Organic Growth 
 
SEA FREIGHT จะเพิม่ฐานลกูคา้ใหม้ากขึน้ ซึ่งปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีสถานการณห์ลายอย่าง แต่เราโชคดีที่
ลกูคา้จดัถา่ยในทกุๆอตุสาหกรรมก็เลยไม่ส่งผลกระทบกบับรษิัท เราจะพยายามเพิ่มฐาน SEA FREIGHT ซึง่
เป็นตวัหลกัของเราใหม้ากขึน้ 
 
AIR FREIGHT ปกติเป็นสดัส่วนของบรษิัทตอนนีอ้ยู่ที่ 5% SEA FREIGHT อยู่ที่ประมาณ 65%  AIR FREIGHT 
ปีที่แลว้สถานการณก์็ไม่ค่อยดี ภาพรวมแมก้ระทั่งรวมปีนี ้เพราะฉะนัน้เราก็จะเนน้นโยบาย AIR FREIGHT เรา
ก็จะระมดัระวงัในการขยาย ตอ้งเลือกกลุ่มลกูคา้ที่สามารถสรา้งผลก าไรใหบ้รษิัท 
 
WAREHOUSE ปัจจบุนัเรามีอยู่ 7,000 ตารางเมตร ซึง่กเ็ต็ม มีผูเ้ช่าใชเ้ต็ม กม็ีแผนท่ีจะเพิม่คลงัสินคา้ ก็อาจจะ
ดพูืน้ท่ีคิดวา่หนา้จะเพิม่ได ้4,000-5,000 ตารางเมตร  
 
DANGEROUS GOODS ซึ่งเป็นกลุ่มสินคา้อนัตราย จะเป็นกลุ่มใหม่ที่เราอยากจะเนน้ใหบ้รกิารกบัสินคา้กลุม่นี ้
เพราะดูแลว้มีศักยภาพ โดยเรามีร่วมมือกับทางสถาบันของมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณใ์นการอบรมกับบุคคล
ทั่วไป และก็บุคลากรของบริษัท และเราจะเน้นโลจิสติกสเ์ก่ียวกับสินคา้อันตราย ที่ว่า จัดเก็บ น าส่ง ดูแล 
แกปั้ญหา ทัง้หมดเก่ียวกบัสินคา้กลุ่มนี ้
 
CONSOLIDATION เป็นสินคา้ LCL ซึ่งกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่กจ็ะเป็น SCB เราก็จะกระจายเพิม่ปรมิาณ 
Volume และก็ Network ใหม้ากขึน้ 
 
TRANSPORTATION อย่างที่เคยเรียนคือ รถของเราเองมีอยู่ส่วนหนึ่งปัจจุบันเราจะใช้รถของเราวิ่งรับงาน 
ประมาณ 60% อีก 40% เราจะใชร้ถซพัคอนเทคเตอรท์ี่มาเขา้รว่มกบัเรา ปีนีเ้ราก็จะขยายเพิ่ม โดยส่วนหนึ่งเรา
จะเพิ่มรถเราเอง และอีกส่วนหน่ึงเราจะเพิ่มรถซพัคอนเทคเตอร ์โดยที่เรามีการทดลองตัง้แต่ช่วงปีที่แลว้ โดยเรา
ยงัสนบัสนุนรถซพัคอนเทคเตอร ์ที่มาวิ่งใหเ้รา สนบัสนุนดา้นการเงิน ซึ่งส่วนนีก้็จะเป็นรายไดเ้สริมกลบัมา อีก
ตัวหนึ่งก็คือแหลมฉบังที่ป่ินทอง ซึ่งปัจจุบันเราก็ปรบัเป็นลานส าหรบัจอดรถของเราและก็ลานพักตูค้อนเทน
เนอร ์ซึ่งในส่วนตรงนีเ้ราก็จะเนน้ใหบ้รกิารกลุ่มลกูคา้ในเขตซึ่งกค็ิดว่าจะขยายไดเ้ต็มคณุภาพในเวลาอนัใกลน้ี ้
 
Inorganic Growth 
 
จากที่เราไดคุ้ยกบักลุ่มพนัธมิตรเราตัง้แต่ ปลายปี 61 แต่ดว้ยสถานการณท์ี่มนัผนัผวนมาก ส่วนนีเ้ราคิดว่ามนัก็
เป็นโชคดีดว้ย เพราะปีที่แลว้กับปัจจุบัน การที่เราจะไป Takeover แลว้ โดยสถานการณ์มันเปล่ียนท าใหเ้รา
ไม่ได้รับผลกระทบมาก เพราะที่ ผ่านมาเราโตด้วยตัวเองเราไม่มีส่วนอื่นที่จะมาดึงเรา จากที่ดูปัจจุบันนี ้
สถานการณ์ที่เกิดขึน้ทั่วโลก ทุกที่จะมีปัญหาหมดถ้าเกิดเราไป M&A แลว้ไดพ้ารท์เนอรท์ี่ไม่ได้ดีจริงหรือมี
ปัญหาตามมาก็จะเป็นตวัดึงเรา แต่ตอนนีเ้ราก็ยงัคุยกนัต่อเพียงแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขหลายๆตวัคงตอ้งมา revise 
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กันใหม่ เราก็คงตอ้งคดัเลือกใหไ้ดด้ีลที่ดีที่สดุไดคู้่ที่เหมาะสม ในราคาที่เหมาะสมและก็ใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด 
ในส่วนนีเ้ราก็ยงัเดินหนา้ต่อ แต่ไม่อยากไปตีกรอบว่าจะส าเรจ็ไดเ้มื่อไหร ่
 
CAC 

บริษัทลงนาม  “ค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติ  (Collective Action Coalition)  ของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นทางทุจริต” ตามแผนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น  ตามมติ
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ 

วาระนีเ้ห็นควรรบัทราบรายงานเก่ียวกับผลการด าเนินงานและขอ้มูลที่ส  าคัญ ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัทใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่านยก

มือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ที่ถือ ใหท้ี่ประชุมทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
มติทีป่ระชุม วาระนีไ้ม่ตอ้งผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
  
วาระที ่3  พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ 

ปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   

เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
 

 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า  
 จากงบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัท มีสินทรพัยร์วม 864.50 ลา้นบาท มีหนีสิ้นรวม 252.35 ลา้นบาท มีส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ (ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคุม) 606.50 ลา้นบาท 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 50.37 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 9.06% มีผลมาจากการเพิ่มขึน้จากก าไรสุทธิ
ส าหรบัปี และการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองการจ่ายโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
 ในส่วนของผลการด าเนินงาน กลุ่มบริษัท มีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,145.55 ลา้นบาท ตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ 904.83 ลา้นบาท (คิดเป็น 78.99%จากรายไดก้ารใหบ้ริการ) ก าไรขัน้ตน้ 240.72 ลา้นบาท (คิดเป็น 
21.01%จากรายไดก้ารให้บริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 174.70 ลา้นบาท (คิดเป็น 15.19%จาก
รายไดร้วม) และก าไรส าหรบัปี ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัท 46.53 ลา้นบาท(คิดเป็น 4.04%จากรายไดร้วม)   
ก าไรต่อหุน้ 0.08 บาท/หุน้ 
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จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัท มีสินทรพัยร์วม 776.09 ลา้นบาท มีหนีสิ้นรวม 227.65 ลา้นบาท มีส่วนของผู้
ถือหุน้ของบรษิัท 548.43 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพิม่ขึน้ 48.24 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.64% 
มีผลมาจากการเพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรบัปี และการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองการจ่ายโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 
ในส่วนของผลการด าเนินงาน บรษิัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ 714.71 ลา้นบาท ตน้ทนุการให้บริการ 564.75 
ลา้นบาท (คิดเป็น 79.02 %จากรายไดก้ารให้บริการ) ก าไรขั้นต้น 149.96 ล้านบาท(คิดเป็น 20.98 %จาก
รายไดก้ารใหบ้ริการ)  ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 115.36 ลา้นบาท(คิดเป็น 15.59 %จากรายไดร้วม)  
และก าไรส าหรบัปีของบรษิัท 44.78 ลา้นบาท(คิดเป็น 6.05 %จากรายไดร้วม)   ก าไรต่อหุน้ 0.08 บาท/หุน้ 
 

ส าหรบังบกระแสเงินสด กลุ่มบริษัท มีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 73.77 ลา้นบาท เงินสดใชไ้ปใน
กิจกรรมลงทนุ  181.54 ลา้นบาท และเงินสดใขไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 8.15 ลา้นบาท  
 

งบการเงินดงักล่าว ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตราฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 

  
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน 
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชุมว่า มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่านยก

มือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ที่ถือ ใหท้ี่ประชุมทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี ้มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม และใหค้วามเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
 ค าถามที ่1 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า 
 ไม่แน่ใจว่ามีการอพัเดตขอ้มลูหรือไม่เพราะดูตอนที่ท่านประธานพูดว่าไม่มีผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง อยากให้

มนัสอดคลอ้งเพราะผมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 
  
 ค าถามที ่2 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า 

เรียนถามเรื่องของงบการเงิน 
งบการเงินในหนา้ 182 เราจะเห็นว่าที่ดินอาคารและอปุกรณส์ทุธิของบรษิัทเพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ ผมดงูบรวมและ
งบเฉพาะกิจการก็เพิ่มขึน้ประมาณ 100 ลา้น ซึ่งถือว่าเป็นสาระส าคญั มีค าถามว่าในส่วนนีท้ี่เราเพิ่มขึน้ในส่วน
ไหนบา้งและปัจจบุนัเราสามารถใชใ้นส่วนนีท้ี่เพิ่มในการหาประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดรายไดอ้ย่างไรบา้ง 
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 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูต้อบค าถามแทน 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามถามว่า  

อย่างที่เรียนเรามีการซือ้ที่ ที่ป่ินทอง ส าหรบัท ากิจกรรมโลจิสติกสท์ัง้หมด 21 ไร่ เป็นเงินประมาณ 70 กว่าลา้น
บาทโดยประมาณ เราก็ไดพ้ฒันา Freight 1 ไปท าก าแพงปรบัปรุงพืน้ท่ีเทพืน้ เพื่อรองรบักิจกรรมดา้นโลจิสติกส ์
ผมว่าตวัเลขก็หนา้จะรวมๆที่ท  าไปแลว้ผมจ าตวัเลขไม่ได ้และที่ออฟฟิศที่สาขาแหลมฉบงัที่จะประมาณ 10 กว่า
ลา้นบาท อนันีค้ือใชเ้งินตามวตัถุประสงค ์IPO ซึ่งเราจะมีขอไว ้60 ลา้น มาลงทนุที่แหลมฉบงั ส่วนเกินก็จะเป็น
เงินลงทุนของบริษัทเอง ในขณะเดียวกันเราก็มี รีโนเวท สาขากิ่งแกว้เราก็ทยอยท าซ่อมแซมส่วนท่ีมนัทรุดโทรม 
อนันีก้็จะเป็นส่วนของสินทรพัยท์ี่จะเพิ่มขึน้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทนุระยะยาวส าหรบัเขต EEC คือถา้เกิดเราไม่มี
พืน้ที่ของเราเอง เราจะขยายฐานลูกคา้ไดล้ าบาก ซึ่งอันนีเ้ราก็ไดผ้ลตอบรบักลับมาเราก็ไดง้านเลย ตอนนี ้
ปรมิาณงานเราก็ไดอ้ยู่ประมาณ 500-600 ตู ้ต่อเดือน ณ ปัจจบุนั 

  
 ค าถามที ่3 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า 

เราไดค้  านวณผลตอบแทนไหมครบัว่ามนัจะตอบแทนไดก่ี้ปี หรือผลตอบแทนก่ีเปอรเ์ซ็น 
  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบค าถามถามว่า  

เรามีการท า distribution เสนอท่านคณะกรรมการไวเ้รื่องผลตอบแทนภาพรวมต่างๆก็ถือว่าผ่านตามมติแลว้ 
  
 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า 

ไม่แน่ใจว่าก่ีเปอรเ์ซ็น 
 
คณุกนกวรรณ พิฤทธ์ิบรูณะ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงนิ (CFO) ไดต้อบค าถามถามว่า  
ในส่วนที่เราไดเ้สนอใหท้างคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ผลตอบแทนตวันี ้IRR อยู่ที่ 18% Payback Period อยู่
ประมาณ 5-6 ปี 

  
 ค าถามที ่4 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า 

ขออนุญาตถามในหนา้ที่ 192 อนันีผู้ส้อบบญัชีช่วยตอบดว้ยก็ดีนะครบั คือในการเปล่ียนแปลง มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ ท าใหบ้ริษทเราตอ้งมีการปรบัปรุงยอ้นหลงั รวมทัง้มีการ
จดัประเภทรายการใหม่ ก็เลยจะเรียนถามว่า สาระส าคญัจากมาตรฐานฉบบัท่ี 15 นี ้กบัลกัษณะของธุรกิจที่ท  า
สญัญากับลกูคา้ เอาที่ตรงประเด็นคือในสัญญามันท าใหเ้ราท าไมตอ้งมีการปรบัปรุงบริการนีค้ือค าถามที่ 1 
ค าถามต่อเนื่องก็คือว่า ผลของการปรบัปรุงมันก็จะท าใหลู้กหนีห้ายไปประมาณ 6 ลา้น หนีสิ้นลดลงเช่นกัน
ประมาณ 5 ลา้น ก าไรของบรษิัทก็จะหายไปประมาณลา้นสอง ค าถามก็คือว่าผลก าไรท่ีหายไปในการปรบัปรุงนี ้
มนัจะกระทบกบัในส่วนของสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผลในแง่ที่ปีก่อนๆอย่างไรหรือไม่ 
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 คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชี ไดต้อบค าถามถามว่า  
อย่างที่ทุกท่านทราบ ว่า มาตรฐานฉบับใหม่ เรื่อง TFRS 15 ที่มีผลบังคับใชจ้ะเป็นการเปล่ียน Concept ของ
การรบัรูร้ายไดแ้บบเดิมกับแบบใหม่ที่ไม่เหมือนกันถามว่าผลกระทบต่อการที่เราปรบัรายไดเ้กิดจากการที่เรา
มองเรื่องของเดิมจดุรบัรูร้ายไดข้องธุรกิจพวกโลจิสติกส ์เขาจะเป็นลกัษณะ ETA, ETD ก็คือถา้ของออกหรือของ
เขา้จะถึงจดุที่เรารบัรูร้ายได ้โดยหลกัๆแลว้ ขาออกถา้เป็น ETD เรารบัรูร้ายไดท้นัที แต่พอมาตรฐานฉบบัใหม่นี ้
เราไม่ไดพ้ิจารณาเพียงแค่นัน้เรามองว่าบรกิารท่ีเราใหม้นัเป็นระบบหลกัของ over time ค าว่า over time หมาย 
ความว่า การใหบ้ริการเราจะเป็นระยะเวลาและเราทยอยรบัรูร้ายไดต้ามนัน้แทนที่ shipment ออกแลว้เรารบัรู ้
รายได ้ณ จุดนัน้เลยก็อาจจะทยอยไป เพราะฉะนัน้เราก็ตอ้งมีการประมาณการว่า ณ ตอนสิน้งวด ถึงสิน้ปี แลว้
ตรงนีจ้ะกระทบสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัสิทธ์ิเงินปันผลไหม อนันีม้นัเป็นเรื่องของ Timing มากกว่า ก็คือตรงนี ้
เรายงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดใ้นปี 2562 แต่จะมารบัรูร้ายได ้2563 ก็จะเป็นเรื่องของการรบัรูร้ายไดใ้นจงัหวะเวลาที่ไม่
เท่ากนัแต่ทัง้หมดทัง้ปวงแลว้จะเท่าเดิม 

  
  คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า 

ไม่แน่ใจลองไปเช็คดูอีกทีเพราะว่ามนัไปตัดกับก าไรสะสมคือของปีก่อน ซึ่งไดอ้นุมัติไปแลว้ลองเช็คดูอีกทีนะ
ครบั เพราะว่ามนัเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ 

  
 คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชี ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมถามว่า 

คือตอนที่เราวดัจากมาตรฐานมันมีทางใหเ้ลือก ทางเลือกแรกเราปรบัปรุงก าไรขาดทุนปีที่แลว้ อันนีเ้ป็นเรื่อง
ปกติที่ เวลาเราเปล่ียนมาตรฐานแล้วมีผลกระทบมักจะปรับย้อนหลัง แต่เราใช้วิธีเรียกว่า  certified หรือ 
Modified approach นัน้แปลว่าเราจะไดไ้ปปรบังบก าไรขาดทนุปีที่แลว้ แต่เอาทัง้หมดมากระทบก าไรสะสมตน้
งวดแทน 

  
 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า 

คือท าใหห้นา้ที่ผมว่า หนา้ 192 ที่ตัวเลขคุณไดแ้สดงว่าไดป้รบัและก็ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ 2 เรื่องดว้ยกัน 
ตวัเลขสดุทา้ยรมิสดุนีม้นัไม่ไปอยู่ในงบการเงินใช่ไหมครบั 

  
 คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชี ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมถามว่า 

ในงบการเงนิเราจะเห็นตวัเลขเดิมแต่เราจะมาปรบัตน้งวดใหม่แลว้เปิดเผยใหเ้ห็น 
  
 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า 

ก็ฝากเรื่อง deferred tax นิดนึงนะครบัผมไม่แน่ใจว่ามนัจะไปกระทบ deferred tax อะไรรเึปล่า 
  
 คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชี ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมถามว่า 

ทางเราไดพ้ิจารณาแลว้คะ 
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 ค าถามที ่5 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่า 
ในหนา้ 238 ไม่แน่ใจว่าในส่วนนีจ้ะไปเก่ียวขอ้งกบัท่ีปรกึษากฎหมายหรือเปล่านะครบัโดยเฉพาะในเรื่องของคดี
ความต่างๆที่เรามีอยู่คือจะมีทั้งคดีที่ยังไม่สิน้สุดใช่ไหมครบัอีกประเด็นหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้วันที่ 27 
มกราคม 2563 ปี 63 นีเ้ราจบสิน้หรือยงัส าหรบัในเรื่องพวกนีค้รบัและก็ภาระผกูพนันีค้วามเห็นที่ปรกึษาเห็นว่า
เรามีโอกาสที่จะเคลียคดีต่างๆโดยไม่เป็นภาระกบับรษิัทหรือจะมีคดีที่เป็นภาระประมาณสกัเท่าไหร่ 

  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดต้อบค าถามถามว่า  

ขออนุญาตเรียนชีแ้จงอย่างหนา้ 238 เรื่องที่เรามีปัญหากบัทางศุลกากรเรื่องเขตปลอดอากรเราก็ไดท้  าการฟ้อง
ศาลปกครองแยง้ค าสั่งของกรมศลุกากรส าหรบัคดีที่เก่ียวขอ้งนีซ้ึ่งปัจจบุนัก็ยงัรออยู่ถา้เกิดตามขอ้เท็จจรงิ อนันี ้
เป็นส่วนที่เราเป็นเจา้ของสถานที่  เพียงแต่ว่าในสัญญาก่อนจัดตั้งเขตอากร เหมือนสัญญาครอบจักรวาลมี
ปัญหาระหว่างผูน้  าเข้ากับเจา้หนา้ที่กรมศุลกากรซึ่งจริงๆไม่ไดเ้ก่ียวกับตัวบริษัทแต่บังเอิญว่าในสัญญาเป็น
สญัญาที่ครอบคลมุทัง้หมดแลว้กรมศุลกากรเขาไม่ไดไ้ปเรียกรอ้งจากผูน้  าเขา้พอมีปัญหาเราเองเราพยายามที่
จะไปแจง้ความด าเนินคดีทางเจา้หนา้ที่ก็บอกว่าเราไม่ใช่เจา้ของสินคา้เราไม่มีสิทธิ สดุทา้ยปัญหาที่วนกันอยู่
ส่วนสดุทา้ยกรมศลุกากรสั่งปิดเขตปลอดอากรเราอนันีเ้ราก็ฟ้องศาลปกครองไปตัง้แต่ปี 59 ในเรื่องเวลาเราเอง
เราก็อยากทราบค าตอบเรว็ๆเหมือนกนั แต่เราไปก าหนดไม่ไดแ้ต่ตามขอ้เท็จจริงมนัไม่ไดเ้ป็นส่วนเก่ียวขอ้งอะไร
กบัเรา เราเป็นแค่เจา้ของสถานท่ี 

  
 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า 

เราไดบ้รหิารความเส่ียงในเรื่องนีย้งัไงครบัเพราะว่ามนัเป็นเก่ียวกบัศนูยภ์าษีศลุกากรมนัเป็นมลูฐานความผิด 
  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมว่า  

คือปัญหาที่เกิด คือเกิดก่อนปี 54 ตัง้แต่ก่อนน า้ท่วมตอนนั้นเองทางกฎหมายของกรมศุลกากรเขามีช่องว่าง
เยอะมากท าใหเ้กิดการทุจริตไม่ว่าจากผูน้  าเขา้หรือผูท้  าพิธีการจากตวัเจา้หนา้ที่เองแต่ภายหลังมีค าสั่งใหม่ๆ
กระชบัไม่เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งเมื่อก่อนยงัมีช่องว่างอยู่ซึ่งเรื่องความเส่ียงนีท้างเราก็มีเตรียมไวแ้ลว้แต่ในเรื่องที่
เกิดมนัเป็นเรื่องตัง้แต่หนา้นัน้ซึ่งถา้เกิดเรากลบัมาจดัตัง้ไดใ้หม่ไม่ว่าสญัญาจดัตัง้อะไรตอนนีก้็จะเปล่ียนไปจาก
เมื่อก่อนคือ ตอนนีเ้ราก็ไดแ้ต่รอเวลาว่าทางศาลท่านจะว่ายงัไงว่าจะใหเ้รากลบัมาด าเนินการต่อไดห้รือไม่ ถา้
เกิดไม่ไดแ้วรเ์ฮ้าสเ์ราก็จะเป็นเหมือน general warehouse ธรรมดาไม่ไดเ้ป็นเขต free zone ซึ่งปัจจุบันเราก็
ด าเนินธุรกิจอยู่แล้วในสถานะเป็น  general warehouse แต่จริงๆเราอยากได้สิทธิ ในการที่ จะมาเป็น
ผูป้ระกอบการในเขต Free Zone อนันีก้็ตอ้งรอต่อไปครบั 

  
 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ

ในใบลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบปีบญัชี  สิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ
หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9909% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0091% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  
วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับ

ผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา สิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า  

บรษิัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน
เฉพาะบรษิัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอื่น (ถา้ม)ี 
 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ในรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บรษิัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 
ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ  44,783,640 บาท รวมทัง้จดัสรรก าไรส าหรบัปีเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
เป็น จ านวน 2,239,182 บาท (อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิส าหรบัปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
  
ทัง้นีบ้รษิัท ขอแจง้ใหท้ราบวา่ บรษิัทเห็นสมควรจ่ายเงนิปันผล เป็นเงนิสด จ านวน 27,500,000 บาท  
หรือคิดเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 61.40 ของก าไรส าหรบัปี ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งมี จ านวน 550,000,000 หุน้ ใน 
อัตราหุน้ละ 0.05 บาท 
 

เปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล และก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 (เสนอ) 

ก าไรสุทธิ (บาท) 32,913,058 44,783,640 

อัตราเงนิปันผลต่อหุน้ 0.045 บาท 0.05 บาท  
  

ความเห็นคณะกรรมการ  

ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม  –  31 ธันวาคม 2562 

1) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  จ านวน 2,239,182  บาท  
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2) การจา่ยเงินปันผล ตามมติคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท รวมทัง้จดัสรรก าไรส าหรบัปีเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และมีมติ
อนมุตัิจา่ยเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท ส าหรบัผลการด าเนินงานของรอบปี
บญัชี ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จ านวน 550,000,000 หุน้ ใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 27,500,000 บาท 

3) บรษิัทฯ จะก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่30 เมษายน 

2563 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ใหน้ าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ ต่อไป 

 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ  

และออกเสียงลงคะแนน 
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชมุวา่ มีท่านใดขอแกไ้ข มีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้า่นยกมือ 

แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ท่ีถือ ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าทา่นเป็นผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง หรือผูร้บั
มอบฉนัทะ และจึงเสนอความเหน็ 

  
 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชญิลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2562 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 44,783,640 บาท รวมทัง้จดัสรรก าไรส าหรบัปี
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 2,239,182 บาท (อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิส าหรบัปีของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ)ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ านวน 
550,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 27,500,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน – หุน้ 
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วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น

เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัททุกปี  โดยการ
เสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาเห็นสมควรใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ไพรซ์วอเตอรเ์ฮารค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ตามรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2563 

 1. คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5266  หรือ 
2. คณุชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760 หรือ 
3. นายไพบลู ตนักลู                       ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4298 
 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี ้ 
ผูส้อบบัญชีทุกรายเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอมานัน้ ไดท้ าหนา้ที่ในการสอบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อยมาแลว้  เป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 2558  
 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู ้ประสบการณแ์ละทีมงานที่เพียงพอใน
การปฎิบตัิงานสอบบญัชี ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบรษิัท/ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือเก่ียวขอ้ง
กบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 

คณะกรรมการบรษิัท ฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2563 จ านวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท  โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ๆ 

  
การลงมติ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชมุว่า มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่าน 

ยกมือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ท่ีถือ ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 
ตนเอง หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี ้มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม และใหค้วามเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
 ค าถามที ่1 คณุสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่  
 ทัง้หมดของการสอบบญัชีทางบรษิัทในเครือเราไม่แน่ใจว่ามีก่ีบริษัทแต่มีเห็นมี 2 บริษัทยงัช าระบญัชีไม่เสร็จก็

เลยจะถามว่าทัง้กลุ่มเราตอ้งจ่ายค่าสอบบญัชีทั้งหมดเท่าไหร่และก็อีก 2 บริษัทที่เราช าระบญัชีอยู่มนัจะเสร็จ
สิน้เมื่อไหรต่ามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร 
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 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูต้อบค าถาม 

 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ไดต้อบค าถามว่า 
 ทัง้หมดทัง้ปีเราจ่าย 2,650,000 เรามีบรษิัทย่อย 1 บรษิัท เราอนมุตัิทัง้กลุ่ม 
  

 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ
ในใบลงคะแนน 

  
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอรเ์ฮารค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด โดยมี 

รายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้ 
1. คณุนภนชุ  อภิชาตเสถียร                  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5266  หรือ 
2. คณุชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ                   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760 หรือ 
3. นายไพบลู ตนักลู                   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชี 
ทกุราย เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 
รวม 2,650,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน - หุน้ 
  

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
 รองศาสตราจารย ์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ และกรรมการชุด

ย่อย ในปี 2561 ปี 2562 และในปีที่เสนอนี ้ ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเ เสนอ

พิจารณค่าเบีย้ประชมุเป็นอตัราเดิม ตัง้แต่ปี 2560  สรุปดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชมุ 

กรรมการ/กรรมการชดุย่อย 

เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
ปีที่เสนอ 

1. คณะกรรมการบรษิัท        
• ประธานกรรมการบรษิัท  30,000 30,000 30,000 

• กรรมการบรษิัท 20,000 20,000 20,000 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ       

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 25,000 25,000 

• กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 25,000 25,000 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 15,000 
  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมใน
หลายด้าน ครบทุกมิติ  ทั้งความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่ วไปของตลาดและ เปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาวะหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุม โดยไม่มีผลประโยชนอ์ื่น
ใด น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา 

  
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุ 
  

 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชมุว่า มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่าน 
ยกมือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ท่ีถือ ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 
ตนเอง หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2563 

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ         0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน - หุน้ 
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 ก่อนการพิจารณาวาระนีก้รรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์ 

 และ นายวฒุิชยั สรุยิวรวงศ ์ขออนญุาตออกจากหอ้งประชมุ 

 .......กรรมการออกจากห้องประชุมเรียบร้อย... 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
 รองศาสตราจารย ์กัลยาภรณ ์ปานมะเริง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ายงานต่อที่

ประชมุว่า  
ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
หน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั
ส่วนหนึ่งในสาม ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีจะออกตามวาระ 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะออกตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้
ปัจจุบนั บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดงันั้น จึงมีกรรมการ 2 ท่านที่ด  ารงต าแหน่งนานสดุเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ไดแ้ก่ 

 ท่านที่ 1 รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์        ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 
 ท่านที่ 2 นายวฒุิชยั สรุยิวรวงศ ์                            กรรมการ กรรมการบรหิาร  
 บคุคลที่ไดร้บัเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัจาก

คณะกรรมการบรษิัทแลว้ รวมถงึ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้  2 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
เนื่องจากกรรมการทัง้ 2 เป็นผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ ์มีคุณสมบตัิที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการ
บรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่เสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ก าหนด ทั้งนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
ขอใหผู้ด้  าเนินรายการประชมุ ชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ 

  
การลงมติ ส าหรบัวาระนีจ้ะแจง้พิจารณารายบุคคล วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และ

ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
  
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน

ส่งบตัรคะแนนทัง้ใน กรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะไป
เก็บบตัรลงคะแนนส าหรบัผูไ้ดร้บัการเสนอ ชื่อทัง้ 2 คน จากท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกันในคราวเดียว ขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทั้ง เห็นด้วย หรือ งดออกเสีย  โดยที่ยังไม่ต้องฉีกและยังไม่ต้องส่งบัตร
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ลงคะแนน เนื่องจากจะเก็บบัตรลงคะแนนพรอ้มกันในครัง้เดียว โดยขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบคุคล ดงันี ้

 ขอใหท้ี่ประชมุเริ่มตน้พิจารณาจากท่านท ี1 รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย รัตนวงษ ์ ประธานกรรมการบรษิัท 
และกรรมการอิสระตามขอ้มลูประวตัิที่ไดส่้งใหท้่านไปแลว้ 

  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชมุวา่ มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่านยก

มือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ที่ถือ ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าทา่นเป็นผูถื้อหุน้ดว้ยตนเอง หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชญิลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ราย กลบัเขา้ 

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ และออก
เสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน - หุน้ 
  
  

  
 1) รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รัตนวงษ ์ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ (ด ารงต าแหน่งอีก

วาระหนึ่ง) 
 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน - หุน้ 
  
 ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ท่านที ่2 นายวุฒิชัย สุริยวรวงศ ์กรรมการบรษิัท 

 และกรรมการบรหิาร ตามขอ้มลูประวตัิที่ส่งใหท้่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
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 ก่อนเขา้ระเบียบวาระการประชมุที่ 4.14 เชิญรองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์ และ 
 นายวฒุิชยั สรุยิวรวงศ ์ กลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 ..ท่านประธานเข้าทีน่ั่งเรียบร้อย.. 
  
วาระที ่8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 
 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้ายงานต่อที่

ประชมุวา่ 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย

กรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5)  คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการดว้ยก็ได ้ทัง้นี ้กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่
ในราชอาณาจกัร มาตรา 68 กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และ 
 (1) บรรลนุิติภาวะ 
 (2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
 (3) ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 (4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
 
มาตรา 70 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้  
(1)ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ  
(2)ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
(3)บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของธุรกิจของบริษัท รวมถึงความสามารถ
ประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบริษัท และไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง มีการ
พิจารณาอย่างรอบครอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแลว้  เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการบรษิัทเขา้ใหม่เพิ่มเติมจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน โดย 
เสนอแต่งตัง้นายภานุวัตร ประทุมศรี เป็นกรรมการบรษิัทเขา้ใหม่  

  
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุ และออกเสียง

ลงคะแนน 
  
 ผูด้  าเนินการประชมุไดถ้ามที่ประชมุว่า มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่าน 
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ยกมือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ท่ีถือ ใหท้ี่ประชมุทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 
ตนเอง หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 ในการนี ้มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม และใหค้วามเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
 ค าถามที ่1 คณุเมธี อนัดิเรกกลุ ผูถื้อหุน้ แบบรบัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามว่า  
 อยากเรียนถามวา่กรรมการท่านใหมก่็ยงัเป็นพนกังานอยู่แลว้เวลามีการประชมุต่างๆเขาจะรบัในฐานะกรรมการ

หรือฐานะพนกังานอยู่หรือเปล่าจะมีการรบัเบีย้ประชุมต่างๆสมมตุิจะมีรบัแยกในฐานะกรรมการหรือเปล่าหรือ
รบัในแง่ของพนกังานแลว้มีการแยกตรงนีป้ระเด็นนีไ้หมครบัถามเพื่อเป็นความรูน้ะครบัรบัไดท้ัง้สองฝ่ายเพียงให้
บอกเหตุผลใหช้ัดเจนว่าต าแหน่งนีไ้ม่ไดร้บัเนื่องจากเป็นพนกังานแลว้ก็ไม่ไดร้บัในฐานะกรรมการ ณ ขณะนีท้ี่
ท่านใหม่นีย้งัอยู่ under MD เพราะฉะนัน้ถา้ถัดไป MD ก็ตอ้งเป็นกรรมการดว้ยไหมครบัไม่งัน้กรรมการก็จะเป็น
รองอยู่ใต ้MD อีกทีนึงถามเพื่อเป็นความรูน้ะครบั 

  
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัทก์รรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูต้อบค าถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า 
 ขอเรียนชีแ้จงนะครบัคืออย่างที่ว่าเชิญคุณภานุวัตร ใหเ้ขา้มาเป็นกรรมการดว้ยเพราะปกติคุณภานุวัตร เขาจะ

รบัผิดชอบแผนกทรานสปอรต์ที่กิ่งแก้วพรอ้มทั้งเราจะมอบหมายใหดู้แลที่แหลมฉบังดว้ยจากรายได้  ทราน
สปอรต์ ปีที่แลว้ขึน้มา 300 กว่าลา้นซึ่งสัดส่วนก่อนหนา้นี ้ทรานสปอรต์ เราอยู่ที่ 25% ปัจจุบันเป็น 30% ของ
รายไดร้วมอนาคตเราดูแลว้เราจะขยายตวัไดม้ากขึน้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการเหมาะสมที่ว่าเอาตวัคนท่ีท างาน
โดยตรงเขา้มาอยู่ในบอรด์ ซึ่งก็จะท าใหบ้อรด์ทุกท่านไดรู้อ้พัเดทสถานการณแ์ละก็จะไดบ้ริหารจดัการว่าจะไป
ในทิศทางใดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ที่ ผ่านมาเราก็มีคนที่ท  างานและก็เป็นกรรมการด้วย 2 ท่านใน
คณะกรรมการซึ่งอนันีม้าก็น่าจะมาในท านองเดียวกนั 

  
 คณุเมธี อนัดิเรกกลุ ผูถื้อหุน้ แบบรบัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า 
 โดยส่วนตวัไม่มี question เรื่องความสามารถนะครบัแต่มีตรงโครงสรา้งบรหิารมากกว่าสมมตุิว่ามีการประชมุจะ

มีการรบัฐานะกรรมการหรือพนกังานหรือเปล่าเช่นผลตอบแทนในการเบีย้ประชมุต่างๆมีการแยกออกมาหรือว่า
รบัในฐานะพนกังานแลว้ไม่รบัในฐานะกรรมการหรือเปล่า 

  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมว่า 
 ครบัผม ขอบคณุครบั 
  
 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการบรษิัทเขา้ใหมเ่พิ่มเตมิจ านวน 1 คน จาก 7 คน เป็น 8 คน ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง
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ดงันี ้
 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน - หุน้ 
  
วาระที ่9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 และการเพิ่มวัตถุประสงคข์องบริษัท 

ข้อ 34 ถึง 43 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูก้ล่าวรายงานต่อที่

ประชมุในวาระนี ้
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า  

บรษิัทมีความประสงคจ์ะเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ดงันี ้
 
ขอ้ 34 ประกอบกิจการใหบ้รกิารฝึกอบรมการจดัการสินคา้ 

 ขอ้ 35 ประกอบกิจการใหค้  าแนะน าและค าปรกึษาดา้นการจดัการสินคา้ 
ขอ้ 36 ประกอบกิจการน าเขา้วสัดแุละบรรจภุณัฑท์ี่ใชใ้นการบรรจหุีบห่อทกุชนิด 
ขอ้ 37 ประกอบกิจการส่งออกและให้บริการบรรจุหีบห่อสินคา้อันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้น 

รวมทัง้บรกิารขนส่งสินคา้ดงักล่าว 
ขอ้ 38 ประกอบกิจการซือ้ขาย ให้เช่า ให้เช่าซือ้รถยนตท์ุกชนิด ขายอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง พรอ้มทั้ง

ติดตัง้ส าหรบัรถยนตท์กุชนิด 
ขอ้ 39 โอน รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งที่เกิดจากการจ าหน่ายสินคา้ การใหบ้รกิาร การใหกู้้ยืมเงิน ใหเ้ช่า เช่าซือ้ซึ่ง

สงัหารมิทรพัยแ์ละอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นทุกประเภททกุชนิด 
ขอ้ 40 ประกอบกิจการใหค้  าปรกึษา แนะน า และด าเนินการดา้นติดตามทวงถามหนีสิ้น รวมทัง้ธุรกรรมต่างๆ

ที่เก่ียวขอ้งกบัการทวงถามหนีสิ้น (เมื่อไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้) 
ขอ้ 41 ประกอบธุรกิจบรกิารรบัเป็นตวัแทนเรียกเก็บหนีห้รือรบัช าระเงิน 
ขอ้ 42 ประกอบกิจการสถานีบรกิารน า้มนัเชือ้เพลิง และใหบ้รกิารซ่อมแซม บ ารุงรกัษา ตรวจสอบ อดัฉีด พ่น

น า้ยากันสนิมส าหรบัยานพานะทุกประเภท รวมทัง้บริการติดตัง้ ตรวจสอบและแกไ้ขอุปกรณป์้องกัน
วินาศภยัทกุประเภท 

ขอ้ 43 ประกอบธุรกิจเป็นผูค้า้น า้มนัเชือ้เพลิง และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมอื่นท่ีใชเ้ป็นเชือ้เพลง หรือเป็นส่ิง 
หล่อล่ืน และประกอบธุรกิจเป็นผูท้  าการขนส่งน า้มนัเชือ้เพลิงดงักล่าวนัน้ 

และจากการเพิ่มวตัถุประสงคด์งักล่าวบริษัทจะตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มวตัถปุระสงคด์งักล่าว 

นอกจากนี ้เสนอใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับ
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การด าเนินการดงักล่าว แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3. เพิ่มวตัถปุระสงคข์องบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน อีกดว้ย 

  
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
  
 ผูด้  าเนนิการประชมุไดถ้ามที่ประชมุว่า มีท่านใดขอแกไ้ข หรือมีค าถาม หรือมีขอ้คิดเห็น หรือไม่  ขอใหท้่าน 

ยกมือ แจง้ ชื่อ นามสกลุ จ านวนหุน้ท่ีถือ ใหท้ี่ประชุมทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจง้ว่าท่านเป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 
ตนเอง หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจึงเสนอความเห็น 

  
 หากไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 และการเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 

34 ถึง 43 และให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ  านาจ
กระท าการแทนบริษัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจ ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับ
การด าเนินการดงักล่าว การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 และการเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 34 
ถึง 43 เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 451,041,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 หมายเหต:ุในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้อีก จ านวน - หุน้ 
  
วาระที ่10 พิจารณารับทราบการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ IPO 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  เป็นผูก้ล่าวรายงานต่อที่

ประชมุในวาระนี ้
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดร้ายงานต่อที่ประชมุว่า 
 ตามที่บริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และเขา้ท าการซือ้ขายในตลาด

หลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ในระหว่างวนัที่ 8-10  ตุลาคม 2561  จ านวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท 
ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิน้ ประมาณ 284.01 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย
และรบัประกันการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการเสนอขายหุน้แลว้)  โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การใชเ้งิน ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯนัน้ (ตามตารางดา้นล่าง) 
 

ดงันั้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบัน บริษัทฯจึงมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของ
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น า้หนกัการลงทนุในการพฒันาศนูยร์วบรวมและกระจายสินคา้ และการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  
โดยการเปล่ียนแปลงน า้หนักการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ  ดว้ยวิธีเกล่ีย
วงเงินลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว (ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สจ.63/2561) 
ทัง้นีบ้รษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลงน า้หนกัการลงทนุ ดงันี ้

 

 
  
 ความเห็นคณะกรรมการ      

เห็นควรรบัทราบรายงานการแกไ้ข/เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน IPO ของบรษิัทอย่างไม่เป็นนยัส าคญั
ดว้ยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการท่ีมกีารเปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 
 

  
วาระที ่11 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามผูบ้ริหารในเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิัทฯ (ถา้มี) ดงันัน้จะไม่

มีการน าเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและไม่มีการลงมติใดๆ 
  
 ในการนี ้มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม และใหค้วามเห็นต่างๆ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้
 ค าถามที ่1 คณุเมธี อนัดเิรกกลุ ผูถื้อหุน้ แบบรบัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามว่า  
 เมื่อสักครู่มีคนแยง้ว่าเขามาประชุมดว้ยตนเองแลว้ท าไมมาประชุมดว้ยตนเองมี 0 ท่านก่อนปิดถา้ท่านมาทัน

ก่อนการปิดควรจะแก้เลยนะครับเพราะผมตอ้งน าไปท ารายงานดว้ยก็ควรจะแกก้่อนปิดประชุมประเด็นที่  1 
ประเด็นที่ 2 เนื่องจากเรื่องราคาน า้มนัท่ีลดลงรวดเรว็ขนาดนีเ้รื่องโควิดนะครบัจรงิๆแลว้เป็นผลดียงัไงกบัเราหรือ
เปล่าเพราะว่าเราท าเรื่องขนส่งเรามีคอนแทคยาวแต่ว่าราคาน า้มนัตอนนีต้  ่าขนาดนีอ้าจท าให้เป็นขอ้ดีขอ้เสีย
อย่างไรหรือว่าเราล็อกราคากันไว้แลว้หรือว่ายังไม่ล็อคเราตอ้งลดราคาให้ผู้ใชบ้ริการหรือเปล่าขอทราบผล
ประกอบการปีนีน้ิดนึงมีผลดีผลเสียอย่างไรกบัราคาน า้มนั 

  
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูต้อบค าถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า 
 เรื่องราคาน า้มนัที่ว่าปรบัลดลงค่อนขา้งมากคือเป็นขอ้ดีของเราแต่ก็เป็นช่วงสัน้ๆเพราะว่าเรื่องการขนส่งคือถา้

มติทีป่ระชุม วาระนีไ้ม่ตอ้งผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
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เกิดว่าตน้ทุนน า้มนัต ่าลงกลไกตลาดก็จะท างานราคาบรกิารค่าขนส่งมนัก็จะปรบัตวัลดลงเพียงแต่ว่าช่วงก่อนที่
จะปรบัลดลงอาจจะไดเ้ปรียบกว่าหรือตน้ทุนน า้มันที่เรามีสั่งจองล่วงหนา้แลว้ก็เราบริหารจัดการไดอ้ันนี ้ก็จะ
ไดเ้ปรียบแต่โดยนัยยะส าคญัก็จะไม่มีผลเพราะถา้เกิดน า้มนัสูงคือเราไม่ไดล็้อคราคากับลกูคา้ราคาก็จะปรบั
ต่างกนัตามกลไกตลาดน า้มนัขึน้เราก็ขึน้ตามลงเราก็ลดใหล้กูคา้จะไดเ้กิดความยตุิธรรมส่วนสถานการณโ์ควิดก็
มีกระทบบา้งเรายงัโชคดีที่เราอยู่ในธุรกิจโลจิสติกสเ์ราขนของเราไม่ไดข้นคนเราก็ไดร้บัผลกระทบนอ้ยกว่าธุรกิจ
อื่นแต่ก็มีผลกระทบพอสมควรอาจจะมีบางประเทศที่เขา lock down จรงิๆ port เขาไม่ปิดแต่คนท างานเขามนั
ไม่คล่องตัวแต่ก็จะกระจายไป อย่างของเรานีเ้มื่อจีนกลบัมาก็โอเคส่วน ยุโรป อเมริกา ก็เริ่มคลายตัวขึน้เราก็
ปรบัตวัไปตลอด 

  
 นางสาวธนภทัร โต๊ะหมดัและ ผูช้ว่ยเลขานกุารบรษิัท น าส่งหลกัฐาน รายงานขอ้มลูการลงทะเบียน ณ เปิดเวลา 
 ประชมุ ผลการนบัคะแนนวาระที่ 1,3,4,5,6,7,8,9 และขอ้มลูการลงทะเบียน ณ ปิดเวลาประชมุ มอบใหก้บัคณุ 
 คณุเมธี อนัดเิรกกลุ ผูถื้อหุน้ แบบรบัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดร้บัเรียบรอ้ย 
  
 คณุเมธี อนัดเิรกกลุ ผูถื้อหุน้ แบบรบัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามเพิม่เตมิว่า 
 เราคดิราคากบัลกูคา้เรารวมน า้มนัไปดว้ยประเด็นที่ 1 ส่วนประเดน็ท่ี 2 เรื่องโควดิ ท่าเรือสนามบินเรายงัขนส่ง

ไดใ้นเดือนนีก้ารขนส่งเรามีปัญหาไหมครบั 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมว่า 
 เผอิญของเราเป็น SEA FREIGHT สดัส่วนรายไดเ้รา SEA FREIGHT 65% AIR FREIGHT เรา 5% คนที่จะ

กระทบคือปิดสนามบินแต่ port ท่าเรือไม่มีประเทศไหนปิดเพยีงแต่ว่าการท างานอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร 
เพราะฉะนัน้ส าหรบัเราเองเรากระจายไปเรามีทัง้ SEA FREIGHT, AIR FREIGHT, Warehouse เรามีรถขนส่ง
เรามีหลายกจิกรรมเพราะฉะนัน้ตวัเราเองไม่ไดก้ระทบมากเท่าไหรซ่ึ่งบางตวัที่เรามาประเมินกนัว่าก็อาจเป็น
โอกาสดีของเราอยูใ่นแผนท่ีเราจะท างานต่อหลงัจากนีไ้ป 

  
 ค าถามที ่2 คณุสถาพร โคทีอนรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่  
 เรือ่งโควดิเราก็ถกู lock down มาประมาณหน่ึงเดือนธุรกจิก็คงกระทบกนัเยอะขึน้ในส่วนนีเ้รามมีาตรการยงัไง

บา้งในส่วนของบรษิัท เช่น เรื่อง work from home หรือในส่วนพนกังานเรามกีารป้องกนัอยา่งไรท่ีใหร้อดพน้ ผม
ไม่แน่ใจนะครบัว่าเรามีผลกระทบยงัไงบา้งที่ผ่านมาและเราไดม้ีการแกไ้ขอยา่งไรหรือยงัไมม่ีและเราจะป้องกนั
ต่ออย่างไร  
ผมไมม่ั่นใจว่าที่เราซือ้ส่วนหนึ่งก็คือยานพาหนะใช่ไหมครบัท่ีเราซือ้เพิ่มมากขึน้ ทีนีย้านพาหนะที่เราซือ้ๆดว้ย
ลกัษณะเป็นลีสซิง่ (Leasing) หรือว่าเป็นลกัษณะอย่างไรบา้งแลว้ดแูลว้พอเราเขา้ตลาดหลกัทรพัยเ์ราก็ไมต่อ้งมี
การค า้ประกนัส่วนบคุคลใช่ไหมครบัและตอนนีบ้รษิัทท่ีเราไปซือ้เขาหรือไปลีสซิ่ง (Leasing) เขาหรือสญัญา
อะไรก็แลว้แต่ตอนนีเ้ขามองเรายงัไงบา้งและไดผ้ลประโยชนต์รงนีย้งัไง 
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 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูต้อบค าถาม 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า 
 ช่วงสถานการณโ์ควดิบรษิัทเรามกีารเตรียมความพรอ้มเรามกีารแบ่งเป็นทีมสลบักนัท างานบา้งบางส่วนแลว้ก็ 

work from home คือส่วนไหนท่ี work from home ไดเ้ราก็ให ้work from home ส่วนไหนที่ยงัตอ้งมาสแตนบาย
ก็ยงัตอ้งมาและกเ็ราจะปิดไม่รบับคุคลภายนอกเรามีระบบคดักรองหอ้งประชมุ 2 หอ้งเราก็มาท าออฟฟิศให้
พนกังาน ตามมาตรการเรื่องของการเวน้ระยะห่าง เรื่องการวดัอณุหภมูิ เรื่องเจลแอลกอฮอล ์ การท าความ
สะอาดออฟฟิศทกุสปัดาห ์ ตรงนีเ้รากจ็ะเป็นมาตรการซึง่ทางตลาดหลกัทรพัยเ์ขาก็จะมีขอ้แนะน าวา่ควรจะตอ้ง
ด าเนินการยงัไง 

  
 คณุสถาพร โคทีอนรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิม่เตมิวา่ 
 ในส่วนพนกังานเรากใ็หท้ างานไม่มีใหอ้อกยงัเหมือนเดิมใช่ไหม 
  
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามเพิ่มเติมว่า 
 ไม่มีใหอ้อกครบั 
 ในส่วนของยานพาหนะ คือก่อนหนา้นี ้ เรามีทัง้ซือ้ ทัง้เป็นลิสซิง่ เป็นเงินสด บางอนัเราก็ไดเ้ป็นสินเชื่อจากแบงค ์

ดว้ยวงเงินส าหรบัการซือ้รถ แต่หลงัจากนนีอ้ย่างที่เรียนใหท้ราบวา่ โมเดลใหมเ่รา เราพยายามจะไม่เพิ่มรถของ
เราเอง  เราจะเป็นการซพัพอตรใ์หซ้พัคอนแทรคเตอร ์ เคา้เป็นคนออกรถ เราเป็นคนบรหิารจดัการ เราจะท า 
Marketing หาลกูคา้ โดยเฉพาะตวัที่จะไปควบคมุการท างาน ซึง่ตวันีจ้ะเป็นโมเดลใหม่ของเรา แลว้ก็ระหวา่งเรา
กบัแบงค ์ ตวั DE เราก็ค่อนขา้งต ่า อยู่ที่ 0.6 ถึง 0.7 ในส่วนของแบงค ์ เรากย็งัเป็นลกูคา้ชัน้ดี กจ็ะไม่มีปัญหา
อะไร 

  
 ค าถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นทีส่่ง 
  
 ท่านแรก คุณเสริมวิทย ์ โอสถศิลป์ ถือหุน้จ านวน 3,000,000 หุน้ ส่งค าถามเข้ามาทัง้หมด 3 

ค าถามดังนีค้ะ 
ค าถามที่ 1 ถามว่า  
อยากทราบภาพรวมสถานการณข์องบรษิัท ณ ปัจจบุนั เมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่านมา  
เรียนเชญิ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า ปัจจบุนั จากงาน ตวังานที่เราท ากันอยู่ เราดูแลว้เราก็ไม่ได้
นอ้ยไป ทัง้ๆที่ในสถานการณ์ โควิด 19 ซึ่งอนัตราย แต่จากงานที่เราท าออกมา ก็ไดน้อ้ยกว่าเดิม  แต่หาก
จะมากจากเดิมแค่ไหน อนันีต้อ้งรอ Q1 ออกมาก่อน นะครบั 
เราเองก็พยายามปรบัตัวนะครบั  ส่วนลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบวอลลุ่มก็ดรอป เราก็พยายามหาลูกคา้รายใหม่
เพิ่มเพื่อทดแทน และเราก็ท างานกันหนกัมากขึน้ ก็จะพยายามที่จะรกัษาผลการด าเนินงานใหด้ีขึน้กว่าเดิมนะ
ครบั 
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 ค าถามที่ 2 ถามว่า  
สถานการณปั์จจบุนัเริ่มมีบรษิัทที่สถานะการเงินน่าเป็นห่วงโดยการเขา้ซือ้กิจการท่ีประสบปัญหาในภาวะเช่นนี ้
ซึ่งจะไดร้าคาที่ดีกว่าปกติ 

 เรียนเชิญ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ ไดต้อบค าถามว่า การเขา้ไปซือ้กิจการบรษิัทท่ีมีปัญหาในตอนนี ้ อาจจะไดร้าคาดี

จรงิ แต่สถานการณต์อนนีผ้มมองวา่คงตอ้งรอใหม้นัน่ิง และแน่นอนซกัพกั คือเราจดัล าดบัความส าคญัเพื่อหา
พาทเนอรท์ี่เหมาะสมเราใหม้าก่อนราคาถกูนะครบั และเรากค็งพิจารณา อย่างที่เรียนนะครบัวา่ เรืองการโต
แบบ Inorganic  การท่ีจะไป Take Over ที่จะไป M&A  ที่จะไป joint venture พวกนีเ้ราเปิดกวา้งมาตลอด 
เพียงแต่วา่เราจะคดักรองอย่างรมดัระวงั โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานการณแ์บบนีผ้มว่าตอ้งยิ่งใชค้วามระมดัระวงั
เพิ่มขึน้กว่าปกติครบั 

 ค าถามที่ 3 ถามว่า  
ผูบ้รหิารมีตัง้เป้าหมายมัย้วา่จะท าก าไรใหถ้ึง 9 หลกั ภายในระยะเวลาก่ีปี รวมถงึแนวทางที่จะไปถึงเปา้หมาย
โดยสงัเขป 

 เรียนเชญิ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า 9 หลกั นี่หมายถึงการท าก าไรใหไ้ด ้100 ลา้น  คือตามแผนของเรา 

หากถา้เกดิ Organic อยา่งเดียว ตามเป้าเราก็อาจจะใชเ้วลาประมาณ 4-5 ปี กรณี Organic อยา่งเดยีว อยา่งที่
เรียนถา้หากดีลท่ีเราจบไดด้ว้ย Inorganic หากจบไดซ้กั 1-2 ดีล อาจจะใชเ้วลาสัน้ๆ เมื่อดีลจบกเ็ราก็ไปไดเ้ลย 
แต่ Inorganic ผมไม่อยากที่จะตกีรอบหรือไปเรง่รดั คือหาก Organic อย่างเดยีว ผมว่าเราจะไปถึง 9 หลกัก็ไม่
น่าเกิน 4-5ปี อนันีไ้ปอยา่งมั่นคงครบั นอกจากวา่หากมีดีลไหนที่จบไดก้่อนอนันีก้็จะเรว็กว่าครบัผม 

  
 ท่านผู้ถือหุ้นท่านที ่ 2  ค่ะ คุณชนิดา เจริญเนือง ถือหุ้นจ านวน 4,000 หุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี ้

ขอให้คณะกรรมการพิจารณาลดค่าตอบแทนกรรมการลดลง 20% ในสถานการณ์โควิด19 และขอรายงาน
ประจ าปี 2562 จดัส่งใหท้างไปรษณีย ์

 เรียนเชญิ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 ดร.สนัติสุข โฆษิอาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า เรื่องผลตอบแทนกรรมการ โดยขอ้เท็จจริง มันก็ไม่ไดสู้งอยู่แลว้ 

เมื่อเทียบกบับริษัทที่อยู่ในระดบัเดียวกนัในตลาดหลกัทรพัย์ และของเราเองก็ไม่ไดร้บัผลกระทบจนไปถึงขัน้นัน้
ที่ว่าจะตอ้งไปรบกวนท่านกรรมการ และที่ผ่านมาท่านกรรมการก็มีใหข้อ้คิด และช่วยบรหิาร ช่วยจดัการ เพื่อให้
เกิดประโยชนแ์ก่บริษัทเป็นอย่างดี ขอ้นีผ้มคิดว่ายังไม่จ าเป็น แต่ยังไงก็จะเรียนไปยังท่านประธานสรรหาให้
พิจารณาอีกครัง้ แต่โดยส่วนตวัผมยงัคิดว่าไม่จ าเป็นตอ้งไปถึงขัน้นัน้ ส่วนที่จะขอใหส่้งรายงานประจ าปี จะให้
ทางฝ่ายส านกัเลขาฯดแูลจดัการส่งใหค้รบั 

  
 ผูถื้อหุ้นท่านที ่3 คุณธเนศ เพช็รก์ุล ถือหุน้จ านวน 4,250,000 หุน้ ถามว่า 
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จากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด 19 ไม่ทราบว่าบริษัทประเมินผลกระทบในการด าเนินงานและประเมินความ
เส่ียงไวอ้ย่างไรบา้ง 

 เรียนเชญิ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า โควิด 19 ผมวา่ก็กระทบกนัเกือยทกุที่ ทกุวงการ ทั่วโลก แต่ว่าของ

เราเองก็ยงัมั่นใจในศกัยภาพของเรา เพราะที่ผ่านมาเราก็ผ่านมาหลายสถานการณ ์ จนแมก้ระทั่งปีนี ้
สถานการณท์ี่ไม่สูด้แีต่เราเองก็ยงัรบัมือได ้ และอนันีก้็กระทบเป็นวงกวา้งทัง้หมด เราเองมองวา่หากเรามีความ
พรอ้ม ในช่วงที่กลบัมาเราน่าจะกลบัมาไดด้ีกว่าและเรว็กวา่คนอื่น และก็ยงัมั่นใจในทีมงานอยู่ 

  
 และมีค าถามจากส านักข่าวทีส่อดคล้องและใกล้เคียงกับผู้ถือหุน้ทีส่่งค าถามมากอ่นแลว้น้ัน ดังนี้

ค่ะ 
- ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดโควิด  
- ทิศทางธุรกิจในไตรมาส 2/63 
- ราคาน า้มนัปรบัตวัลดลง ส่งผลตอ่ตน้ทนุการขนส่งหรือไม่ อยา่งไร 

 เรียนเชญิ ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานนัท ์ไดต้อบค าถามว่า อย่างที่เรียน เราไม่ไดม้ีผลกระทบมากเรื่องราคาน า้มนั เป็นเรื่องที่

ดีส าหรบัเราแต่ก็ว่าในช่วงสัน้ๆหลังจากนั้นก็คงจะปรบัตัวตามตลาด ส่วนสถานการณ์โควิด19 ตอนนีจ้นถึง
ปัจจบุนัเราก็ยงัรบัมือไดอ้ยู่ และทกุอย่างก็ยงัเป็นไปตามแผน 

  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือมีค าถาม อีกประธานกล่าวขอบคณุและปิดประชมุเวลา 14.55 น. 
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