


        วันที ่19 มนีาคม 2564 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน)  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

 2. ค าชีแ้จง เงือ่นไข หลักเกณฑ ์และวธิปีฎบัิตใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

 3. รายงานประจ าปี 2563 (รวมถงึรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ)  

 4. ขอ้มลูเบือ้งตน้กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้ับการเสนอชือ่กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 5. นยิามและคณุสมบัตกิรรมการอสิระ 

 6. รายชือ่พรอ้มประวัตกิรรมการอสิระเพือ่การรับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

 7. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (พรอ้มใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ) 

 8. ขอ้บังคับของบรษัิทฯ ในสว่นทีเ่กีย่วกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 9.  แบบสง่ค าถามลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 10. แบบขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 

 11. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 12. แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4) 

 13. รายละเอยีดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญ (SONIC-W1) 

 14. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

 15. แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 ดว้ยคณะกรรมการ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2564 ในวนัที ่19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งออท่ัม โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร 

เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เพือ่พจิารณา

เรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล บรษัิทจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่จัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และไดจั้ดท า
รายงานการประชุมไวเ้ป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ที่สง่มา

ดว้ยล าดับที ่1. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน

2563 ซึง่ไดบั้นทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ และใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณารับรอง

รายงานการประชมุดังกลา่วตอ่ไป 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษัิท ในรอบปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิท

ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ

ที่ 3.) ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับขอ้ 44. กจิการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพงึกระท า คือ 
พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบ

ปีทีผ่า่นมา  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานเกีย่วกับผลการด าเนนิงานและขอ้มูลทีส่ าคัญ ซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2563 

และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิทใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบ  

การลงมต ิ  วาระนี้ไมต่อ้งผา่นการลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบ 
ปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาต  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล บรษัิท ไดจ้ัดใหม้กีารท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุและงบการเงนิรวมของบรษัิท 

ส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทีผ่่านมา ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชรีับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (รายละเอยีดปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่3.) 

 ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ประกอบ
มาตรา 98 และขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 44 และ 57  ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจัดท างบการเงนิ ณ วัน

สิน้สดุของรอบบัญชขีองบรษัิททีผ่า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรีับอนุญาตแลว้ และน าเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิทเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั ้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชแีละการตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ และทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดเีพียงพอและไดจ้ัดท าตามหลักการ

บัญชทีีร่ับรองท่ัวไปแลว้ 
  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษัิทส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุ ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชรีับอนุญาตของบรษัิท ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด และใหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตติ่อไป  

 
 

 

 

  (หน่วย : บาท) 

 2563 2562 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

สนิทรัพยร์วม 1,027,109,197 908,732,327 864,503,933 776,086,814 

หนี้สนิรวม 376,835,257 337,206,388 252,359,793 227,653,214 

สว่นของเจา้ของของบรษัิทใหญ ่ 643,612,736 571,525,939 606,505,069 548,433,600 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,352,179,983 858,754,735 1,145,550,494 714,710,542 

ก าไรส าหรับปี สว่นทีเ่ป็นของเจา้ของบรษัิทใหญ่ 59,740,416 45,725,088 46,532,729 44,783,640 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้) 0.109 0.083 0.085 0.081 
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การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิ

ปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมา สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 1. ในกรณีที่บรษัิทมีการจ่ายเงนิปันผล บรษัิทจะตอ้งจ่ายเงนิปันผลจากเงนิก าไรเท่านั้น ตาม

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2533 มาตรา 115 

 2. บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธสิว่นหนึง่ไวเ้ป็นเงนิทุนส ารอง  ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 49, 50, 51 และ 52 

บรษัิทมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของ
ก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษัิทภายหลังจากหักภาษีและเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและ

ทนุส ารองอืน่ (ถา้ม)ี อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยจะ

ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธุรกจิ ความจ าเป็นในการใช ้

เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกจิในอนาคต สภาวะตลาด 

ความเหมาะสม และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานและการบรหิารงานของบรษัิท โดย
อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการ

ด าเนนิการดังกล่าวจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/
หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 

ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการบรษัิทที่อนุมัตจิ่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมัตติ่อที่

ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจ
อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้รายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราว

ตอ่ไป 

ส าหรับผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ 

มกี าไรสทุธสิ าหรับปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 45,725,088 บาท รวมทัง้จัดสรรก าไรส าหรับปี

เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 2,286,255 บาท (อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ส าหรับปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ)  

บรษัิทฯ จงึเห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด  ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ซึง่มีจ านวนหุน้

ทั ้งหมด 550,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 
30,250,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนรอ้ยละ 66.15 ของก าไรส าหรับปี ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ทีก่ าหนดไว ้

    
   อัตราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมา สรุปไดด้ังนี้ 

 

เปรยีบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล และก าไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) 
  

รายการ ปี 2562 ปี 2563 (เสนอ) 

ก าไรสทุธ ิ(บาท) 44,783,640 45,725,088  

อัตราเงนิปันผลตอ่หุน้ 0.050 บาท 0.055 บาท 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

เทยีบก าไรสทุธ ิ(%) 61.40 66.15 

ความเหน็คณะกรรมการ ผลการด าเนนิงานของบรษัิท ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม  –  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิท

จงึมมีต ิดังนี้  

 
1) คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบการจดัสรรเงนิก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตาม

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  จ านวน 2,286,255  บาท  
 

2) การจ่ายเงนิปันผล ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครัง้ที ่1/2564 เมือ่วันที ่22 

กมุภาพันธ ์2564 ผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 
บรษัิทฯ มกี าไรสทุธสิ าหรับปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 45,725,088 บาท รวมทัง้จัดสรร

ก าไรส าหรับปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และมมีตอินุมัตจิ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบาย 
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3) การจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ส าหรับผลการด าเนนิงานของรอบปีบัญช ีตัง้แตวั่นที ่1 
มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 550,000,000 หุน้ ใน

อัตราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30,250,000 บาท 

4) บรษัิทฯ จะก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธริับเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวันที่ 9 

มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ใหน้ าเสนอต่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิตอ่ไป 

 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 ซึง่ก าหนดวา่ในการประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3)  

โดยอัตราถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ทีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

และ ขอ้บังคับบรษัิทขอ้ทื่ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วน

ไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบยีนแปรสภาพบรษัิท
นัน้ใหใ้ชว้ธิีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน

ที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ใหมก็่ได ้

   ในปีนี้กรรมการซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษัิทตามก าหนดวาระ ดังนี้ 

   ปัจจุบันบรษัิทมกีรรมการจ านวน 8 ทา่น ท าใหม้ ี กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 2 ทา่น ไดแ้ก ่

ท่านที่ 1   รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ   ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

ก ร รม ก า รส ร รห า แ ล ะพิ จ า รณ า
ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และ

กรรมการอสิระ 

ทา่นที ่2   ดร.สนัตสิขุ  โฆษิอาภานันท ์ กรรมการบรษัิทและกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน  

 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจกิายน 2563 ถงึวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดย

บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านชอ่งทางของ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต ์www.sonic.co.th ของบรษัิทฯซึง่เมือ่ครบก าหนดเวลา ปรากฎว่าไม่ม ีผูถ้ือหุน้รายใด

เสนอชือ่บคุคลเขา้มายังบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ที่พน้

ต าแหน่งตามวาระเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ในธุรกจิของบรษัิท 

เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแกก่ารด าเนนิงานของบรษัิทและไดผ้่านกระบวนการ
กลั่นกรอง มกีารพจิารณาอย่างรอบครอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแลว้

และบุคคลที่เสนอชือ่ใหเ้ป็น กรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งมีคุณสม บัติที่ ครบถ ว้นตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นชอบเสนอใหแ้ต่งตั ง้    

รองศาสตราจารยกั์ลยาภรณ์ ปานมะเรงิ และดร.สนัตสิขุ โฆษิอาภานันท ์กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่อกีวาระ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตอ่ไป 

 ในการประชมุ ไดใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการ
พจิารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทให ้

เป็นตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจ านวน โครงสรา้ง และ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอ้นของ

ธรุกจิ โดยไดพ้จิารณาคุณสมบัตเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีด รอบคอบ ดังนัน้ทีป่ระชุม
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คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ทีอ่อกจากต าแหน่ง
ตามวาระใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่  

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพจิารณาถงึประโยชน์สูงสดุของธุรกจิของบรษัิท รวมถงึความสามารถ  ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบรษัิท และไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการ

พจิารณาอย่างรอบครอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบรษัิทแลว้และบคุคลทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็น 
กรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง  

เห็นสมควรแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ และดร.สันตสิุข  โฆษิอาภานันท ์ 

กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอกีวาระหนึ่ง โดย
ประวัตขิองกรรมการทัง้ 2 ท่าน แนบมาพรอ้มแลว้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ

ที ่4.) 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ซึง่ก าหนดใหท้ี่
ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ขอ้บังคับบรษัิท  

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก าหนด  

กรรมการมีสทิธไิดร้ับค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงนิค่าตอบแทนรายเดือน เงนิรางวัล  

เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามขอ้บังคับหรือตามที่ที่

ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และ

นอกจากนัน้ใหไ้ดร้ับเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท  

 ความในวรรคกอ่นไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้ับเลอืกตัง้

เป็นกรรมการในอันที่จะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรอืลูกจา้ง

ของบรษัิท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับการด ารงคุณสมบัติ

ของกรรมการทีเ่ป็นอสิระตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์จะก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 โดย

กลั่นกรองและพจิารณาอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมในหลายดา้น 
ครบทุกมิติ  ความสอดคลอ้งกับสภาวะโดยท่ัวไปของตลาดและ

อุตสาหกรรมที่ใกลเ้คียงกัน จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ประกอบดว้ย ค่าเบี้ย

ประชมุ โดยไมม่ผีลประโยชนอ์ืน่ใดนอกจากนี้สรุปตามตารางดังนี้ 

 
ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการ/กรรมการชุดย่อย 

เบีย้ประชุม (บาท/คน/คร ัง้) 
ปี 2562 

 

ปี 2563 

 

ปี 2564 

ปีทีเ่สนอ 

1. คณะกรรมการบรษิทั     

• ประธานกรรมการบรษัิท  30,000 30,000 30,000 

• กรรมการบรษัิท 20,000 20,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ    

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 25,000 25,000 

• กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 15,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

• ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 25,000 25,000 25,000 

• กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 15,000 15,000 

 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวขา้งตน้ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ
ดังกล่าวไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ และใหน้ าเสนอต่อที่

ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติอ่ไป 
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การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม 

 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมตักิารแต่งต ัง้ผู ้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี
ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดจ านวน

เงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี  ในการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชคีนเดมิก็ได ้ 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจดทะเบยีนตอ้งจัดใหม้ี
การหมุนเวยีนผูส้อบบัญช ี หากผูส้อบบัญชรีายเดมิปฏบัิตหินา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบ และ

แสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทมาแลว้ 7 รอบปีบัญชตีดิต่อกัน  โดยสามารถแต่งตัง้
ผูส้อบบัญชรีายใหมท่ีส่งักัดส านักงานสอบบัญชเีดยีวกับผูส้อบบัญชรีายเดมิก็ได ้ อยา่งไรก็ตาม 

บรษัิทจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายที่พน้จากการปฏบัิตจิากการหมุนเวยีนผูส้อบบัญชไีดเ้มื่อพน้

ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปี นับแตวั่นทีพ่น้จากการปฏบัิตหินา้ที ่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฎิบัติหนา้ที่ของผูส้อบบัญชี รวมถึงการ

พิจารณ าว่าบริษัทไดม้ีการหมุน เวียนผู ส้อบบัญชีอย่างถูกตอ้งตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุฯ  พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ของบรษัิทใกลเ้คยีงกับบรษัิทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  ดังนั้น จงึมีมตเิห็นชอบ
แต่งตั ้งผู ส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564  และน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  และใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตติอ่ไปโดยมรีายชือ่ผูส้อบบัญชดัีงต่อไปนี้ 
 

1. นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตเลขที ่5266  หรอื 
(เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทปี  

2558 – 2563 รวมระยะเวลา 6 ปี) 

 
2. นางสาวศนชิา อัครกติลาภ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่8470  หรอื 

(ยังไม่เคยท าการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
บรษัิท) 

 
3. นายไพบลู ตันกลู    ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4298 

(ยังไม่เคยท าการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ

บรษัิท) 
 

สว่นของซึง่ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไดท้ าหนา้ทีใ่นการสอบบัญชขีองบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย ตามรายละเอยีดดังกล่าวขา้งตน้ 

 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกับค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชใีนปีทีผ่่านมา 
 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

รอบปีบญัช ี

2563  

(ปีทีผ่า่นมา) 

รอบปีบญัช ี

2564  

(ปีทีเ่สนอ) 

 

เพิม่ขึน้/ลดลง 

คา่สอบบัญชขีองบรษัิท 2,650,000 บาท 2,650,000 บาท 
- 

คา่บรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี
- 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ       พจิารณาแลว้เห็นควรใหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ี
พรอ้มทัง้ไดพ้จิารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการส าคัญ  จงึเห็นควรเสนอผูส้อบ

บัญช ีซึง่มคีวามเป็นอสิระ มทัีกษะความรู ้ประสบการณ์และทมีงานทีเ่พยีงพอในการปฏบัิตงิานสอบ

บัญช ีรวมถงึคา่ตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสม  
 

             ตามรายชือ่และก าหนดคา่ตอบแทนดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่5266  หรอื 

2. นางสาวศนชิา อัครกติลาภ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่8470  หรอื 
3. นายไพบลู ตันกลู    ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4298 
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แห่งบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮารค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากัด โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย ทัง้นี้ ผูส้อบ

บัญชีทุกรายเป็นผูส้อบบัญชทีี่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน รวม  2,650,000 บาท  รายละเอยีดอืน่เป็นไปตามมตคิณะกรรมการ

ตรวจสอบขา้งตน้  

 
ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชไีม่มคีวามสัมพันธห์รอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท/ ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

เกีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าว  จงึเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
บรษัิท 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
 

 
วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั บรษิทั     

โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1 (SONIC-W1) 
 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งทางดา้นการเงนิของบรษัิท เพือ่ให ้
บรษัิทมคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิในการดาเนนิโครงการตา่ง ๆ ในอนาคต และเพือ่ส ารองเงนิไว ้

ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภายในกจิการ 
 

ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญ บรษัิท โซนิค 

อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) ครั ้งที่  1 (SONIC-W1) โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
รายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1 ที่

จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 13.) 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 

วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) 

 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุน

ของบรษัิทฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิทฯ ตามสัดส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ในอัตรา 
2 หุน้สามัญเดมิต่อ 1 ใบส าคัญแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมูลค่า จงึไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ ณ 

วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสทิธ ิอย่างไรก็ตามหากมกีารใชส้ทิธซิือ้หุน้ครบถว้นตามใบส าคัญแสดง
สทิธโิดยบุคคลที่ไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดมิทัง้จ านวนจะมีผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้เดมิโดยมีรายละเอยีด

ปรากฎตามสารสนเทศการออกหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(สิง่ที่ส่งมาดว้ย

ล าดับที ่14.) 
 

ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นควรอนุมัตกิารจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้
เดิมของบรษัิทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอัตรา 2 หุน้สามัญเดิมต่อ 1 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมอบหมายให ้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษัิทมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้งกับการ

ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียง วันที่ออกใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิวันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกและวันก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย และการใชส้ทิธิ

แปลงสภาพของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่
เกีย่วขอ้งต่อไป การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิซึง่รวมถงึการตดิต่อและการยืน่ค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน

ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสทิธ ิและการ
น าใบส าคัญแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการด าเนนิการ

ใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธใินครัง้นี้ 
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การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 

วาระที ่10 พิจารณาและอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 141,250,000 บาท และการแก้ไข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

 

 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) 

ในวาระที่ผ่านมานั้นจ าเป็นที่จะตอ้งมีการเพิม่ทุนและออกหุน้สามัญเพื่อรองรับการดังกล่าว ซึง่
ตามพระราชบัญญัติบรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ได ้

ก าหนดใหก้ารเพิม่ทนุของบรษัิทจะกระท าไดเ้มือ่หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้ับเงนิค่าหุน้

ครบถว้นแลว้ หรือในกรณีหุน้จ าหน่ายยังไม่ครบ หุน้ที่เหลอืตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรับหุน้กู ้
แปลงสภาพหรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้ ซึง่คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า

บรษัิทมีหุน้สามัญคงเหลอืจากการเพิม่ทุนเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) ที่ออกใหแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานของบรษัิทและ

บริษั ทย่อย  ("SONIC-ESOP 2018") ("ใบส า คัญ แสดงสิท ธิ")(SONIC_WA) จ าน วน 
30,000,000 หน่วย/หุน้ และใบส าคัญแสดงสทิธนิี้ยังไม่หมดอายุการใชส้ทิธ ิดังนัน้จงึสามารถ

เพิม่ทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งลดทุน และตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษัิท 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิม่ทนุจดทะเบยีน  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษัิทฯ อีกจ านวน 

141,250 ,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 290 ,000 ,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
431,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 282,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้

ละ 0.50 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บรษัิทฯ มีความจ าเป็นตอ้ง

แกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 4. เป็นดังนี้ 

ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบยีนจ านวน 431,250,000 บาท (สีร่อ้ยสามสบิเอ็ดลา้นสองแสนหา้หมืน่บาท) 

 แบง่ออกเป็น  862,500,000   หุน้ (แปดรอ้ยหกสบิสองลา้นหา้แสนหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ             0.50 บาท  (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามัญ  862,500,000   หุน้  (แปดรอ้ยหกสบิสองลา้นหา้แสนหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ        -  หุน้   (- หุน้) 

โดยมอบหมายให ้คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท มอี านาจในการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ หนังสอื

บรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอต่าง ๆ และ/หรอืด าเนนิการใด ๆ เพือ่ใหป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบยีนในการยืน่จดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์

สนธ ิของบรษัิท ตอ่กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที ่11  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 282,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพือ่ใหส้อดคลอ้งหากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ไดอ้นุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามัญของบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1 (SONIC-W1) และการรองรับการ

ปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญของ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด 
(มหาชน) ทีอ่อกใหแ้กผู่บ้รหิารและพนักงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย ("SONIC-ESOP 2018") 

ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นควรใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 อนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนจ านวน 

282,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดังนี้ 

1. จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 275,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใชส้ทิธติามใบส าคัญ

แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) ซึง่จัดสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของ
บรษัิทตามสดัสว่น 

2. จัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน จ านวน 7,500,000 หุน้ เพือ่รองรับการปรับสทิธขิองใบส าคัญแสดง

สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) (SONIC-ESOP 
2018) 
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 ในกรณีที่มีหุน้เหลือเนื่องจากไม่มีการใชส้ทิธติามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม ่
บรษัิทจะน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาตอ่ไป 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 
 

วาระที ่12 พิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ไข/เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 3 โดยการเพิ่ม

วตัถปุระสงคข์องบรษิทัอกี 3 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ ัง้ส ิน้ 46 ขอ้ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกจิของบรษัิท และเพือ่ใหค้รอบคลุมถงึธุรกจิที่บรษัิทอาจจะ

ขยายในอนาคต บรษัิทจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบรษัิท 
อกี 3 ขอ้ คอืขอ้ 44-46 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนนิธรุกจิดังต่อไปนี้ 

ขอ้ 44 ประกอบกจิการสถานีบรรทุก,ขนส่ง,ขนถ่าย สนิคา้ทุกชนิดทุกประเภท ท างานเก็บ

,ซอ่มบ ารุง ดแูลรักษา ท าความสะอาดลา้งตูค้อนเทรเนอร ์ทกุชนดิทกุประเภท 

ขอ้ 45 ประกอบกจิการตัวแทนนายหนา้ จ าหน่าย อุปกรณ์ และโปรแกรมการเขียนเอกสาร

ความปลอดภัย (Safety Data Sheet Authoring Program) ไดแ้ก่ เอกสารความ
ปลอดภัยในการใชง้านขนส่งสนิคา้ทุกชนดิ ส าหรับผูน้ าเขา้-สง่ออกทุกประเภท และ

พรอ้มใหบ้รกิารตดิตัง้ดแูลระบบดว้ย 

ขอ้ 46 ประกอบกจิการเป็นสถานฝึกอบรม  สมัมนา และ สมัมนาทางวชิาการ  

โดยการแกไ้ขวัตถุประสงค์ของบรษัิทนั้น บรษัิทตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิอง

บรษัิทขอ้ 3. เรือ่งวัตถุประสงค์ของบรษัิท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงค์
ของบรษัิทขา้งตน้ เป็นดังนี้  

“ขอ้ 3. วัตถปุระสงคข์องบรษัิทมจี านวน 46 ขอ้ รายละเอยีดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่นบ” 

นอกจากนี้ เสนอใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการบรษัิทหรอืกรรมการ

ผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษัิท หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจด าเนินการใดๆ ตามที่

จ าเป็นและเกีย่วเนื่องกับการด าเนนิการดังกล่าว แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพิม่
วัตถปุระสงคข์องบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  

ความเหน็คณะกรรมการ    คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคแ์ละหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท 
และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบรษัิท 

ขอ้ที่ 44 – 46 รวมถงึหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิท ขอ้ 3. (วัตถุประสงค์) และเห็นสมควร
เสนอใหบุ้คคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูม้อี านาจ หรอืประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูด้ าเนินการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถุประสงค์และหนังสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษัิท ที่กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า 
หรอืด าเนนิการใด ๆ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 
วาระที ่13 พิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบรษิทัโดยการเพิ่มข้อที ่65 

เกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 

 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    เพื่อใหส้อดคลอ้งกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบับที่ 74/2557เรื่อง การประชุม
ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ละพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไ้ข

เพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560เรื่องการแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษัิท โซนคิ 

อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์2564 ไดม้ีมตใิหเ้สนอ
ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพือ่พจิารณาอนุมัตแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่

65 โดยมีรายละเอียดของการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบรษัิทฯ ตามตารางเปรียบเทียบ

ระหว่างขอ้บังคับของบรษัิทฯ ฉบับปัจจุบัน และขอ้บังคับของบรษัิทฯ ที่เสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 
ดังนี้ 
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ขอ้บังคับฉบับปัจจุบัน ขอ้เสนอขอแกไ้ข/เพิม่เตมิ 

ขอ้ 65. 
-ไมม่-ี 

ขอ้ 65. 
การประชมุคณะกรรมการและการประชมุผูถ้ือ

หุน้ของบริษัทภายใตข้อ้บังคับฉบับนี้ หรือ
การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติใหต้อ้งมี

การประชุม  สามารถ จัดป ระชุมผ่ านสื่ อ

อเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ทัง้นี้ในการจัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใหเ้ป็นไปที่ตามที่

กฎหมายก าหนด 

 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรอนุมัตกิารแกไ้ข/เพิม่เติมขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ที่ 65 ซึง่เป็นเรื่องเกีย่วกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที ่14 พจิารณารบัทราบการแกไ้ข/เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ IPO 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ตามทีบ่รษัิทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก และเขา้ท าการซือ้

ขายในตลาดหลักทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ในระหว่างวันที ่8-10  ตลุาคม 2561  จ านวน 150 ลา้นหุน้ 
ในราคาหุน้ละ 1.95 บาท ไดร้ับเงนิจากการเพิม่ทุนทัง้สิน้ ประมาณ 284.01 ลา้นบาท (ภายหลัง

จากหักค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งในการเสนอขายหุน้แลว้)  โดยมวัีตถุประสงคใ์นการใชเ้งนิ ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทฯนัน้ (ตามตารางดา้นลา่ง) 

ดังนัน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน บรษัิทฯจงึมกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสม
ในเรือ่งของน ้าหนักการลงทุนในการพัฒนาศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ และการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  โดยการเปลี่ยนแปลงน ้ าหนักการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการ

เปลีย่นแปลงอย่างไม่เป็นนัยส าคัญ  ดว้ยวธิีเกลีย่วงเงนิลงทุนระหว่างรายการที่มีการเปิดเผย
ขอ้มลูไวแ้ลว้  

 
ทัง้นี้บรษัิทฯ มกีารเปลีย่นแปลงน ้าหนักการลงทนุ ดังนี้ 

 
 

    หน่วย: ลา้น
บาท 

วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ แผนการใช้

โดยประมาณ
ตามหนงัสอืชี้

ชวน 

แผนการใชเ้งนิ

จาก IPO ที่
จดัสรรใหม ่ 

คร ัง้ที ่1 

จ านวนเงนิ

ใชไ้ปสะสม 

จ านวนเงนิ 

คงเหลอื ณ 
วนัที ่31 ธ.ค. 

2563 

แผนการใช้

เงนิจาก IPO 
ที ่ขออนุมตั ิ

จดัสรรใหม ่

คร ัง้ที ่2 

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 20.00 5.00 3.23 1.77 1.77 

2.  พัฒนาศนูยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ 
60.00 75.00 19.05 55.95 - 

3.  ซือ้ทีด่นิและอาคารส าหรับอาคารสาขา 60.00 60.00 60.00 - - 

4. ซือ้รถขนสง่ส าหรับธรุกจิขนสง่ทางบก 60.00 60.00 60.00 - - 

5. เงนิทนุหมนุเวยีน 84.01 84.01 84.01 - 55.95 

รวม 284.01 284.01 226.29 57.72 57.72 

1 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ที ่สจ.63/2561 
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ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานการแกไ้ข/เปลีย่นแปลงวัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ IPO. 

การลงมต ิ  วาระนี้ไมต่อ้งผา่นการลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

 

วาระที ่15 เรือ่งพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล วาระนี้ก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดส้อบถามผูบ้รหิารในเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของบรษัิทฯ 
(ถา้ม)ี ดังนัน้จะไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่ๆ ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตแิละไมม่กีารลงมตใิดๆ  

(ในวาระนี้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้ับประโยชน์จากการประชมุรวมทัง้สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหุน้ หาก

มคี าถามทีต่อ้งการใหบ้รษัิทฯชีแ้จงในเรือ่งการด าเนนิงานสามารถจัดสง่ค าถามไปล่วงหนา้ไดท้ี่
เลขานุการบรษัิท (E Mail : ranut@glinkthai.com, companysecretary@sonic.co.th ) หรือ

โทรสาร 0-2213-2533  

 คณะกรรมการบรษัิทฯมมีตกิ าหนดใหผู้ม้รีายชือ่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบยีน ณ วันที่ 9 มนีาคม 2564 มสีทิธเิขา้ร่วม

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่เป็นวันก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ (Record Date) ทัง้นี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา  และสถานทีด่ังกล่าวขา้งตน้ และหาก  ผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่

สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่  หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระท่านใดท่านหนึง่ดัง
มรีายชือ่และรายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุแทนหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอืแบบ  ข. ใน

กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ ผูม้อบฉันทะ ตอ้งสง่เอกสารประกอบดง้ต่อไปนี้ คอื ส าเนาบัตรประชาชน รับรองส าเนาถูกตอ้ง หาก
เป็นนติบิุคคลตอ้งแนบส าเนาหนังสอืรับรองการเป็นนติบิุคคล และส าเนาบัตรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิุคคล 

รับรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ย พรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 ในการประชุมนี้ บรษัิทฯ ไดเ้ชญิผูส้อบบัญชรีับอนุญาตซึง่เป็นอสิระ มาตอบขอ้หารือต่องบการเงนิ และเชญิที่
ปรกึษากฎหมายในการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในที่ประชมุดว้ย นอกจากนี้ บรษัิทฯ ไดจ้ัดใหม้กีารบันทกึการประชุม

เผยแพร่บนเว็บไซดข์องบรษัิทฯ www.sonic.co.th เพือ่ใหบ้รกิารเผยแพร่แกผู่ถ้อืหุน้ทีส่นใจ  
 

อนึ่ง ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน บรษัิทฯ มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิง่ต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าว บรษัิทฯ จงึใคร่ขอความ
รว่มมอืจากผูถ้อืหุน้ปฏบัิตติามแนวทางการปฏบัิตตินเองส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อลดความ

เสีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
 

1. บรษัิทฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ไมเ่ขา้ประชมุดว้ยตนเอง เพือ่ลดความเสีย่งจากการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก โดยเฉพาะ

ผูม้อียูใ่น กลุม่เสีย่ง ไดแ้ก ่ผูท้ีเ่ดนิทางกลับจากประเทศกลุม่เสีย่ง (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ) หรอื

พืน้ทีท่ีม่กีารระบาด อย่างต่อเนื่อง หรอืตดิตอ่ใกลช้ดิกับบคุคลทีม่ปีระวัตเิดนิทางมาจากพืน้ทีดั่งกล่าว และยังไม่

พน้ก าหนดระยะเวลา 14 วันนับ จากวันทีเ่ดนิทางกลับ หรอืผูท้ีม่อีาการที่อาจสงสยัวา่ไดร้ับเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เชน่ มอีาการเกีย่วกับระบบ ทางเดนิหายใจ มไีข ้(มอีณุหภมูติัง้แต ่37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป) เป็น

ตน้ ในกรณีดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาต ใหผู้ถ้อืหุน้ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งเขา้ร่วมประชมุ โดยผูถ้อืหุน้ทกุ

ทา่น (โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่ง) สามารถมอบฉันทะให ้กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เพือ่เขา้ร่วมประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนนแทน (แนะน าใหท้่านออกเสยีงในวาระตา่ง ๆ ไว ้ล่วงหนา้ โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ 

ข.) ตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุนี้ 

2. บรษัิทฯ จะจัดตัง้จุดคัดกรองและตรวจวัดอณุหภมูผิูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านบรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ กรณีทีพ่บผู ้

มคีวาม เสีย่ง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทีม่คีวามเสีย่งดังกลา่วเขา้ไปในหอ้ง

ประชมุ ในการนี้ผู ้ถอืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองสามารถใชส้ทิธลิงคะแนนเสยีงไดโ้ดยการมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่หรอื

กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนไดโ้ดยเจา้หนา้ทีจุ่ดลงทะเบยีนจะอ านวยความสะดวก

เรือ่งเอกสารและอากรแสตมป์ใหแ้กท่่าน ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้สามารถสง่ค าถามเกีย่วกับวาระการประชมุไดต้ามปกต ิ

3. ผูท้ีผ่า่นจุดคัดกรองแลว้ และมคีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ จะมกีารตดิสติ๊กเกอรส์ัญลักษณ์ไว ้

บนเสือ้ ของทา่นใหช้ดัเจนกอ่นเขา้ร่วมประชมุ โดยบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการปฏบัิตตินดังนี้ 

- สวมใสห่นา้กากอนามัยตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ  

- กรุณาลา้งมอือยา่งสม ่าเสมอดว้ยสบูห่รือแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมอื  

- หลกีเลีย่งการสมัผัสบรเิวณใบหนา้โดยไม่จ าเป็น  

- โปรดรักษาระยะหา่งระหวา่งบคุคลในการตรวจหนังสอืมอบฉันทะ การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ การน่ังใน

หอ้งประชมุ  

- หลกีเลีย่งการใชห้รอืสมัผัสสิง่ของร่วมกับผูอ้ืน่  

- หากมไีขอ้าการไอ จาม มนี ้ามกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากหอ้งประชมุ 

mailto:ranut@glinkthai.com
http://www.sonic.co.th/
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ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารประชมุด าเนนิการไปอยา่งกระชับทีส่ดุ และเป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุทีก่ าหนดไวอ้ยา่ง

ถกูตอ้งตาม กฎหมาย ทีป่ระชมุจะรับเฉพาะค าถามทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรของทา่น โดยทา่นสามารถสง่ค าถามลว่งหนา้กอ่น
วันประชมุมายังชอ่งทางทีร่ะบ ุขา้งตน้ หรอืมอบใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ในทีป่ระชมุ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะจัดค าตอบ

และเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ พรอ้มกับ รายงานการประชมุสามัญประจ าปี 2564 นี้ ภายใน 14 วันนับแตวั่นประชมุ 
ในการนี้บรษัิทฯ จะปฏบัิตติามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่งการป้องกันควบคมุโรคตดิ

เชือ้ไวรัสโคโร นา (COVID-19) ส าหรับการประชมุ สมัมนา หรอื กจิกรรมอืน่ทีม่ลีักษณะใกลเ้คยีงกัน ฉบับลงวันที ่11 

กมุภาพันธ ์2563 โดยจัดใหม้รีะบบ คัดกรองผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุทา่น จัดเตรยีมจุดลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพยีงพอ 
จัดใหม้หีนา้กากอนามัยแจกจ่ายใหกั้บผูเ้ขา้ร่วม ประชมุอยา่งท่ัวถงึ รวมถงึใหค้ าแนะน าแกผู่เ้ขา้ร่วมประชมุทกุคนใหใ้ส่

หนา้กากอนามัยไวต้ลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชมุเพือ่ลดการแพร่กระจาย ของเชือ้โรค เป็นตน้ 
ทัง้นี้ หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิม่เตมิ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธใินการ ประกาศมาตรการทีเ่หมาะสมตอ่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบเว็บไซต์

ของบรษัิทฯ เกีย่วกับการ ประชมุผูถ้อืหุน้ 
เพือ่ความสะดวกหากท่านผูถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหบ้คุคลอืน่เขา้ร่วม

ประชมุและออก เสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี้โปรดมอบฉันทะแกบ่คุคลทีท่่านเห็นสมควร หรอืโปรดมอบฉันทะ
แกก่รรมการอสิระและกรรมการ ตรวจสอบทีบ่รษัิทเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ 6 

โดยกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบ ฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบั 7 

บรษัิทฯ ขอความร่วมมอืโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะมายังบรษัิทฯ ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วันท าการ (ภายในวันที ่

12 เมษายน 2564) ตามทีอ่ยูข่องบรษัิทฯ ขา้งตน้ กอ่นวันประชมุเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการ

ลว่งหนา้ และบรษัิทฯ จะ ด าเนนิการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกในการลงคะแนน 

บรษัิทฯ ใคร่ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏบัิตติามเงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้

การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดังทีก่ าหนดในเอกสาร ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ 2 และเพือ่ความสะดวกรวดเร็ว
ในการลงทะเบยีนโปรดน า หนังสอืนัดประชมุ แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุมาแสดงเพือ่ยนืยันตนในการเขา้ร่วม

ประชมุดว้ย 

นอกจากนี้เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก บรษัิทฯ ไดจ้ัดท าแผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ที่
สง่มาดว้ยล าดับ 12 

อนึง่ บรษัิทฯ ขอ “งดแจกของทีร่ะลกึงานประชมุผูถ้อืหุน้” และของดการเสรฟิเครือ่งดืม่ ชา กาแฟ โดยไดจ้ัดใหม้ี
อาหารว่าง เป็นชดุ BOX SET พรอ้มน ้าผลไมแ้ละน ้าดืม่ขวดแทน เพือ่ลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) และน างบประมาณในสว่นนี้ไปเพิม่เป็นสว่นหนึง่ของค่าใชจ่้ายในกจิกรรมเพือ่สงัคม  

         

     ขอแสดงความนับถอื 

   โดยมตขิองคณะกรรมการ 

 

                   -ลงนาม-  

 

              (รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย รัตนวงษ์) 

            ประธานคณะกรรมการ 
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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 
 
 
 

nittaya.p
Stamp
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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 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 วนัท่ี 23 เมษายน 2563 
 หนา้ 26 

 

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. 
  
  
  
 ลงชื่อ ..........................-ลงนาม-............................... เลขานกุารบรษิัท 
 (นายรนทั  เลียวเลิศสกลุชยั) ท าหนา้ที่จดรายงานการประชมุ 
  
  
  
 ลงชื่อ ..........................-ลงนาม-............................... ประธานกรรมการ  
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย รตันวงษ์) ท าหนา้ที่ประธานที่ประชมุ                                                      
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดับที ่2 

 
 

 
ค ำชีแ้จง เงือ่นไข หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินกำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) 

 
บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) “บรษัิท” ไดจั้ดเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะ 2 แบบ ตามทีก่ระทรวงพาณิชย์

ไดก้ าหนดไว ้ไดแ้ก ่
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะท่ัวไปทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบไวช้ดัเจน 

 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ประชมุแทน หรอืมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูล้งคะแนนออกเสยีง โดยเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะเพยีงแบบเดยีว เพือ่ใหก้ารประชมุ 
ผูถ้ือหุน้ของบรษัิทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ บรษัิทฯ เห็นควรก าหนดใหม้ี    

การตรวจสอบเอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุเพือ่ใหผู้ถ้ือหุน้
ยดึถอืปฎบัิตติอ่ไป  

 

บรษัิทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดังนัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบ
ฉันทะทีจ่ะเขา้ร่วมประชมุ โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีม่ ีBarcode มาในวันประชมุ 

 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

 

เนื่องดว้ยกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ไดม้ีประกาศเรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2550 ดังนัน้บรษัิทฯ จงึไดจั้ดเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ

ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ประชมุแทน หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเป็นผูอ้อก
เสยีงลงคะแนนแทน ดังนัน้ บรษัิทฯไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีต่อ้งการ

มอบฉันทะไวช้ัดเจนและตายตัว ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้ ผูถ้อืหุน้สามารถ Download แบบ
หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ไดจ้าก www.sonic.co.th นักลงทุนสัมพันธ ์หรือตดิต่อเลขานุการบรษัิท 

ได ้โทรตดิตอ่สอบถามทีห่มายเลข 081 815 2346  

 
2. เอกสำรทีผู่เ้ขำ้รว่มประชุมตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มประชุมตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับรษิทั  

 
กรณีเขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเอง :  

• ผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรอื บัตรประจ าตัวขา้ราชการ  

• ผูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างดา้ว โปรดแสดงบัตรประจ าตัวคนต่างดา้ว หรอื หนังสอืเดนิทาง หรอื 

เอกสารทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทางบรเิวณสถานทีล่งทะเบยีน  

• กรณีมกีารแกไ้ขชือ่-ชือ่สกลุ ตอ้งแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกลา่วดว้ย 

 
 

กรณีมอบฉนัทะ :  

• ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้ับมอบฉันทะ โดยเขา้ร่วม
ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนตามแบบหนังสอืมอบฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี้  

• ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชมุว่าเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะเพือ่ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนน
ตามความประสงค ์ของผูม้อบฉันทะ  

• ใหผู้ร้ับมอบฉันทะสง่หนังสอืมอบฉันทะไวต้่อประธานทีป่ระชมุและ/หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมายจากประธานก่อน

เวลาประชมุ โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชือ่ครบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรอืขดีลบขอ้ความทีส่ าคัญ ผูม้อบ

ฉันทะตอ้งลงนามก ากับไวทุ้กแห่ง หนังสอืมอบฉันทะตอ้งตดิอากรแสตมป์ 20 บาท หากไม่ไดน้ ามาในวัน
ประชมุ บรษัิทฯอ านวยความสะดวกไว ้ณ จุดลงทะเบยีน โดยไมค่ดิมลูคา่  

 
เอกสำรทีต่อ้งใชใ้นกำรมอบฉนัทะ  

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาตไิทย : ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / 

ของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ  
- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาตติ่างดา้ว : ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้ว หรือหนังสอืเดนิทาง

หรอืเอกสารทใีชแ้ทนหนังสอืเดนิทาง  
- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนติบิคุคล :  

 

 
 

http://www.sonic.co.th/นัก
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• นติบิุคคลสัญชาตไิทย : ส าเนาหนังสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจรับรอง ทีอ่อก

ใหไ้มเ่กนิ 1 ปี ซึง่รับรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่ของนติบิคุคลนัน้ๆ ภาพถา่ยประจ าตัว

ประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึง่รับรองความ
ถกูตอ้งโดยกรรมการดังกลา่ว  

• นิตบิุคคลสัญชาตติ่างดา้ว: ผูม้ีอ านาจลงนามของนิตบิุคคลจะตอ้งลงลายมือชือ่พรอ้มประทับตราบรษัิทใน

หนังสอืมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อพนักงานรับรองเอกสาร หรอืหน่วยงานซึง่มอี านาจหนา้ทีค่ลา้ยคลงึกันตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแลว้ใหน้ าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให ้

เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของสถานทูตไทย หรอืสถานกงสลุไทย หรอืเจา้หนา้ทีผู่ไ้ดร้ับมอบหมายใหท้ าการแทน

บคุคลดังกลา่วหรอืบคุคลซึง่สามารถใหก้ารรับรองทีส่มบรูณ์ตามแบบของกฎหมายท าการรับรอง  

• กรณีผูถ้อืหุน้เป็นบคุคลตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้  
o หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและ

ผูร้ับมอบฉันทะ ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหผู้ถ้ือหุน้ โดยแสดงภาพถ่ายบัตร
ประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ของผูม้อบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

o หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

o หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธรุกจิ Custodian  

• กรณีการใชพ้มิพล์ายนิว้มอืแทนการลงลายมอืชือ่ใหพ้มิพล์ายนิว้หัวแม่มอืซา้ยและเขยีนขอ้ความก ากับไวว้่า 
“ลายพมิพห์ัวแม่มอืซา้ยของ”(...ใสช่ือ่ผูม้อบฉันทะ...)” และตอ้งมพียาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพมิพน์ิว้มอื

อันแทจ้รงิของผูนั้น้และตอ้งพมิพล์ายนิว้มอืต่อหนา้พยาน ซึง่พยานตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองและตอ้งแนบบัตร
ส าเนาประจ าตัวประชาชน หรอื บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ของพยานลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแนบไปพรอ้ม

กันดว้ย  

• ในการประชมุใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ถา้ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้
อาจ เลอืกมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้เป็นผูม้อบฉันทะ หรอืเลอืกมอบ

ฉันทะให ้กรรมการอสิระของบรษัิทฯ คนใดคนหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทนได ้ 

• ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคใ์หก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นผูร้ับมอบฉันทะ โปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะทีไ่ดจั้ดท าขึน้

และลงนามครบถว้นตามหลักเกณฑท์ีก่ล่าวขา้งตน้ไปยังเลขานุการบรษัิทพรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง โดยส่ง
ถงึบรษัิทฯ ลว่งหนา้กอ่นการประชมุอยา่งนอ้ย 2 วัน  

• ทัง้นี้ผูร้ับมอบฉันทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรขา้ราชการ/หนังสอื

เดนิทาง(ส าหรับชาวตา่งประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะเพือ่ลงทะเบยีน  
 

กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแกก่รรม :  

ใหผู้จ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน โดยจะตอ้งมเีอกสารค าสั่ง
ศาล แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจั้ดการมรดก ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้ีอ านาจอายุไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวันประชุมมาแสดง

เพิม่เตมิดว้ย  
 

กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ยำว ์: 
ใหบ้ดิา-มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ร่วมประชุมแทน 

โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบยีนบา้นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิม่เตมิดว้ย  

 
กรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูไ้รค้วำมสำมำรถหรอืผูเ้สมอืนไรค้วำมสำมำรถ ตำมกฎหมำย:  

ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ ิทักษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนโดยจะตอ้งมี
เอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทัิกษ์ซึง่ลงนามรับรองโดยผูม้อี านาจอายุไม่เกนิ 6 เดอืน กอ่น

วันประชมุมาแสดงเพิม่เตมิดว้ย  

 
3. กำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มประชุม  

บรษัิทฯจะเปิดรับลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชุมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ณ 
สถานทีป่ระชมุตามแผนทีส่ถานทีจั่ดการประชมุผูถ้อืหุน้ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี้  

 
 

กำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้ผลกำรนบัคะแนน 

  
วำระท ัว่ไป  

1.      การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหนั้บหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบ
ฉันทะ ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถ

แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2.      ในกรณีมอบฉันทะ  
2.1 ผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  

  2.2     หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ 

หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากที่ระบุใน
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หนังสอืมอบฉันทะรวมถงึกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้ับมอบฉันทะมี

สทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
 

วำระเลอืกต ัง้กรรมกำร  
ถงึแมว้า่การเลอืกตัง้กรรมการจะเป็นการลงมตดิว้ยบัตรลงคะแนน ผูถ้อืหุน้อาจตอ้งการอภปิรายกรรมการบางทา่นกอ่น

การลงมต ิและไม่สะดวกใจทีจ่ะอภปิรายต่อหนา้กรรมการท่านนัน้ ฉะนัน้การเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่น ประธานจะถาม

ทีป่ระชมุวา่มผีูใ้ดตอ้งการอภปิราย กอ่นการลงมตหิรอืไม ่ 
ถา้ม ี ประธานจะใหก้รรมการทา่นนัน้ออกจากหอ้งประชมุไปชัว่คราวจนกว่าการเลอืกตัง้จะแลว้เสร็จ  

ถา้ไมม่ ี ประธานจะใหก้รรมการทา่นนัน้ร่วมประชมุต่อไปเพือ่ใหก้ารประชมุสามารถด าเนนิไปไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  
 

ส าหรับวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 42 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีง

หนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่ง
นัน้ นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 
 

วธิปีฏบิตัใินกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ 
ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบ โดยมแีนวทางดังนี้  

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถ้ือหุน้พจิารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากทีป่ระชมุวา่ผูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง  
2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะชมูอืขึน้ ผูถ้อืหุน้สว่นทีเ่หลอืถอื

วา่เห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชมูอื โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นได ้
เพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ เทา่นัน้ 

 

มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
- กรณีปกต ิใหถ้อืดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมตขิองทีป่ระชมุ 

- กรณีอืน่ๆ ซึง่มกีฎหมาย หรอืขอ้บังคับบรษัิทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกต ิมตขิองทีป่ระชมุจะเป็นไปตามที่
กฎหมายหรือ ขอ้บังคับนั้นก าหนดโดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแตล่ะวาระดังกลา่ว  
 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  

2. ผูถ้ือหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมติใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในมตินั้น เวน้แต่เป็นการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อ เลือกตัง้กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชญิใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะของ        

ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษนัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวก็ได ้ 
 

 

กำรนบัคะแนนเสยีงและแจง้กำรนบัคะแนน  
ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงวธิกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นเริม่วาระการประชมุ โดยบรษัิทจะนับคะแนนเสยีง

แต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะซึง่มาประชมุและ(มสีทิธ)ิออกเสยีงลงคะแนน และจะแจง้
ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบทุกวาระกอ่นเสร็จสิน้การประชมุ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระและได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ : รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ  : 68 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
  บญัชบีณัฑติ การบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2004 
  : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่19/2006 
  : หลกัสตูร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawii at Manao, USA 
  : ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัสงู (รุ่นที ่8) ทบวงมหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างาน   
 2563 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

   กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน   

   และกรรมการอสิระ  

 2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์

   พจิารณค่าตอบแทน  

 2560 – ปัจจุบนั  รองอธกิารบดแีผนและประกนั มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

   คุณภาพ  

 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั /  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง    

   และประธานกรรมการสรรหาและ  

   ก าหนดค่าตอบแทน  

 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์

   ตรวจสอบ และประธานกรรมการ  

   สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธาน บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 

   กรรมการตรวจสอบ ประธาน อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 

   กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   และกรรมการสรรหาและก าหนด  

   ค่าตอบแทน  



 2547 – ปัจจุบนั  คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ  สโมสรเอธานอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ

   และเหรญัญกิ  

 2545 – ปัจจุบนั  ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา / การศกึษา 

 2542 – 2560  ผูช้่วยอธกิารบดแีผนและประกนั มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

   คุณภาพ  
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นในบริษทั : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่     :   ไมม่ ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 

 
กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2563  
 กรรมการ บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ : ดร. สนัติสุข โฆษิอาภานันท์  
ประเภทกรรมการ : กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
อาย ุ  :  57  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : ปรญิญาเอก สาขาโลจสิตกิส ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 : ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิการตลาด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ปรญิญาตรสีาขาบรหิารธุรกจิ การตลาด มหาวทิยาลยัอชัสมัชญั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131 /2016 
    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย( IOD) 
   : หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที ่5 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                               
   : หลกัสตูร การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรบันักบรหิารระดบัสงู รุ่นที ่17 สถาบนัพระปกเกลา้ 
   : Chief Transformation Officer (CTO Course) ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั 
    สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
   : หลกัสตูร วทิยาการการจดัการส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (วบส.) รุ่นที ่4  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์
    สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
   : หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาตลาดทุน รุ่น 30 
   : Coaching SET Social Impact Gym 2020 ครัง้ที ่1 ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบั 
   สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA)  
  : หลกัสตูร: การบรหิารการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมภาครฐัร่วมเอกชน (หลกัสตูร บรอ.)  
   รุ่นที ่8 วทิยาลยัการต ารวจ กองบญัชาการศกึษา ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ประสบการณ์การท างาน   
 2538-ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการสรรหาและ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) /โลจิสติกส ์

   พจิารณาค่าตอบแทน และประธาน  

   เจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท แกรนดลิ์งค ์ลอจิสตคิส ์จ ากดั /โลจิสติกส ์

 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เดอะ ดีไซน ์อินเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั / ธุรกิจ 

    พฒันาและขายอสงัหารมิทรพัย ์

 2560-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั / ซื้อขายให ้

    เช่าอสงัหารมิทรพัย ์
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
    บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : 54.19 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่      :   ไมม่ ี
 
 
ประวติัการท างาน   



การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 
(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 
 กรรมการ  บรษิัท แกรนดลิ์งค ์ลอจิสตคิส ์จ ากดั 
 กรรมการ  บรษิัท เดอะ ดีไซน ์อินเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
 กรรมการ  บรษิทั เอส เค อนิเตอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั  
(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   
 -ไม่ม-ี   
(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 25 ปี ( ปี 2538 - ปัจจุบนั ) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2538) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็น
คู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 



  

 

 

     สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่5 

 

นยิามและคุณสมบตักิรรมการอสิระ 

 

กรรมการอสิระตอ้งมีคุณสมบัตเิกี่ยวกับความเป็นอสิระตามที่บรษัิทก าหนดและเป็นไปตามแนวทางที่  
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ คอื 

 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ (1) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิท
ย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผู ้

ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อื
หุน้รายใหญ ่หรอืของผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ไดร้ับการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที่

กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของสว่นงานราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้รหิาร ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

4) ไมม่ ีหรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจจะเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืมอี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์าง

ธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ
บรษัิทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสอง (2) ปีกอ่นไดร้ับการแต่งตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อ

ประกอบกจิการ การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกับสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการให ้
หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพย์เป็น

หลักประกันหนี้สนิ  รวมถงึพฤตกิรรมอืน่ท านองเดยีวกันซึง่เป็นผลใหบ้รษัิท หรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ที่
ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสาม (3) ของสนิทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธ ิหรือตัง้แต่ยี่สบิ (20) 

ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิีการ

ค านวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหนี้ที่

เกดิขึน้ในระหวา่งหนึง่ (1) ปีกอ่นวันทีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับบคุคลเดยีวกัน 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูม้ีอ านาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัยผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านัก

งานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่

สอง (2) ปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตัง้ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 
6) ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้ับค่าบรกิารเกนิกวา่สอง (2) ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้ี
อ านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะ

ดังกล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สอง (2) ปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตัง้ 
7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอื  

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับกจิการของบรษัิทหรอืบรษัิท
ยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่ับเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ (1) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกับ

กจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
9) ไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของบรษัิท

ภายหลังไดร้ับการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีักษณะเป็นไปตามขอ้ 1) ถงึ 9) แลว้  กรรมการ

อสิระอาจ ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหตั้ดสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท 
บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุ

ของบรษัิท โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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รายชือ่พรอ้มประวตักิรรมการอสิระเพือ่การรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

 

ช่ือ-นามสกลุ : รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเริง 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ  : 68 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศึกษา : พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
  บญัชบีณัฑติ การบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2004 
  : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่19/2006 
  : หลกัสตูร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawii at Manao, USA 
  : ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัระดบัสงู (รุ่นที ่8) ทบวงมหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างาน   
 2563 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

   กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน   

   และกรรมการอสิระ  

 2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์

   พจิารณค่าตอบแทน  

 2560 – ปัจจุบนั  รองอธกิารบดแีผนและประกนั มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

   คุณภาพ  

 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั /  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนแอรร์ถยนต ์

   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง    

   และประธานกรรมการสรรหาและ  

   ก าหนดค่าตอบแทน  

 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) / โลจสิตกิส ์

   ตรวจสอบ และประธานกรรมการ  

   สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ ประธาน บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) / 

   กรรมการตรวจสอบ ประธาน อุตสาหกรรมหลอมเหลก็ 

   กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   และกรรมการสรรหาและก าหนด  

   ค่าตอบแทน  

 2547 – ปัจจุบนั  คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ  สโมสรเอธานอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนิธ ิ

   และเหรญัญกิ  

 2545 – ปัจจุบนั  ผูต้รวจประเมนิคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา / การศกึษา 

 2542 – 2560  ผูช้่วยอธกิารบดแีผนและประกนั มหาวทิยาลยัศรปีทมุ / การศกึษา 

   คุณภาพ  
สดัส่วนในการถือหุ้นในบริษทั (ร้อยละ) : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 



   บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นในบริษทั : ไม่มกีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่     :   ไมม่ ี
 
ประวติัการท างาน   
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษิทัไม่จดทะเบยีน 

 
กรรมการ บรษิทั เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน)  

แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน เมือ่วนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2563  
 กรรมการ บรษิทั วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

(ข) ชื่อบรษิทัจดทะเบยีน (อื่น)   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เชาว ์สตลี อนิดสัทรี ้จ ากดั (มหาชน) 

(ค)  ระบุชื่อประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี
  

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง : 5 ปี (ปี 2558-ปัจจุบนั) (ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2558) 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อย
เป็นคู่สญัญา 

  
: ไม่ม ี
  

การเข้าร่วมประชมุ ปี 2563 : 4/4 
คณุสมบติัต้องห้าม  ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่6 

 

ชือ่-นามสกุล : นายกณวรรธน ์ อรญั 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 

อาย ุ  : 54 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

ประวตักิารศกึษา : นติศิาสตรม์หาบัณฑติ สาขากฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 : บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ สาขาบรหิารองคก์ารและการจัดการ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่78/2009 
ประสบการณ์การท างาน   
 2562– ปัจจุบัน       กรรมการ บรษัิท สยามนุวัตร จ ากัด / เรยีลเอสเตท 

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด /  

    อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นแอรร์ถยนต ์

 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ากัด / ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 

 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) /โลจสิตกิส ์

   กรรมการสรรหาและ  

   พจิารณาคา่ตอบแทน  

 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด /ทนายความและทีป่รกึษาธรุกจิ 

 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) / 

    อตุสาหกรรมหลอมเหล็ก 

ต าแหนง่ปจัจุบนั : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 

   บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) : ไมม่กีารถอืหุน้ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่     :   ไมม่ ี
 

ประวตักิารท างาน   

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษัิทไมจ่ดทะเบยีน 

 
กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน เมือ่วันที ่1 กันยายน พ.ศ.2563 

 
กรรมการ บรษัิท ทรปิเป้ิล ท ีคอนซลัท ์จ ากัด  

 
กรรมการ 
กรรมการ 

บรษัิท เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด  
บรษัิท สยามนุวัตร จ ากัด 

(ข) ชือ่บรษัิทจดทะเบยีน (อืน่)   

 
กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

(ค)  ระบชุือ่ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 5 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2558) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน
กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น
คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  

การเขา้รว่มประชุม ปี 2563 : 4/4 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 

 

 

  

 

 



 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่6 

ชือ่-นามสกุล : นายรฐัวฒัน ์ ศขุสายชล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

อาย ุ  : 63 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

ประวตักิารศกึษา : นติศิาสตรบั์ณฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลักสตูรวทิยาการ การจัดการส าหรับนักบรหิารระดับสงู (วบส.) รุ่นที ่1 

  : หลักสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 

  : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 

  
: 
หลักสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 

  
: 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 

  
: 
หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 

  
: 
หลักสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 

  
: 
หลักสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 

ประสบการณ์การท างาน   

 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) /  

    โลจสิตกิส ์

 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการบรษัิท บมจ. ป่ินทอง อนิดัสเตรยีล ปารค์ 

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน                        บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบัน  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร   บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 - ปัจจุบัน  กรรมการบรษัิท บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 2544 – 2559  รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

ต าแหนง่ปจัจุบนั : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

   บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

    

สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) : ไมม่กีารถอืหุน้ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่     :   ไมม่ ี

 

ประวตักิารท างาน   

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษัิทไมจ่ดทะเบยีน 

 กรรมการบรษัิท บมจ. ป่ินทอง อนิดัสเตรยีล ปารค์ 

(ข) ชือ่บรษัิทจดทะเบยีน (อืน่)   

 

กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน                        

บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 
กรรมการบรหิาร   บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 
กรรมการบรษัิท บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 

(ค)  ระบชุือ่ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์   : ไมม่ ี

  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 1 ปี  (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่8 พฤศจกิายน 2562) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน

กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น

คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  



การเขา้รว่มประชุม ปี 2563 : 4/4 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 



 

เอกสารแนบ 7 ก 

Attachment No.7 A 

1 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. 

Proxy Form A 

(แบบท่ัวไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไมซ่บัซอ้น) 

(General Form) 

เขยีนที ่                                          

Written At 

วันที ่      เดอืน           พ.ศ.             

Date      Month         Year 

1. ขา้พเจา้                                               สญัชาต ิ              . 

     I/We                                                                                          Nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่    ถนน                            ต าบล/แขวง                               

Address    Road                                         Sub-District 

อ าเภอ/เขต        จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์                                              

District                  Province       Zip Code 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท  จ ากดั (มหาชน) 

     Being a shareholder of Sonic Interfreight  Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ              เสยีง  ดังนี้ 

Holding the total amounting of  shares and the voting right equals to   votes as follows: 

     หุน้สามัญ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงไดเ้ทา่กับ              เสยีง 

     Ordinary share  shares equals to voting right               votes 

 3. ขอมอบฉันทะให ้

     Hereby appoint 

 (1)                  อาย ุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่                 . 

                                                                                 Age                 Address 

ถนน        ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                        . 

Road                                 Sub-District                         District   

จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               หรอื 

Province             Zip Code                                           : or, 

 (2)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเรงิ        อาย ุ  68  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     111/107 หมูบ่า้นลัดดาวัลย ์     ซอย         สขุาภบิาล 5 ซอย 27       ถนน           สขุาภบิาล            . 

แขวง        คลองถนน    .เขต        สายไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10220        . 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564) 

 

              Assign a proxy to the Independent Director, Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rerng  Age   68  

years Address at No.  111/107 Laddarom Soi Sukhaphiban 5 Soi 27, Sukhaphiban Road, Khlong Thanon Sub-

District, Sai Mai District, Bangkok 10220 

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders)   
   

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     นายกณวรรธน ์อรัญ        อาย ุ  54  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     140      ซอย         ประชาอทุศิ 45       ถนน           -            .แขวง        บางมด     

เขต        ทุง่ครุ         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10140     

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Kanawath  Aran Age   54  years Address at 
No.  140 Soi Pracha Uthit 45, - Road, Bang Mot Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140 

ตดิอากร

แสตมป์ 
20 บาท 

Duty 

Stamp 

20 Baht 
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 (4)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     นายรัฐวัฒน ์ศขุสายชล        อาย ุ  63  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     89/121      ซอย         -       ถนน           วัชรพล            .แขวง        คลองถนน     

เขต        สายไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10220 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564) 

 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Rattawat  Suksaichol  Age   63  years 

Address at No.  89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220   

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders)   

 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่19 เมษายน 2564 เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอ้งออท่ัม โรงแรม

ชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021  Annual General Meeting 

Shareholders to be held on 19 th April 2021  at 2:00 PM. at Autumn Room, Chatrium Residence Bangkok 

Sathon, No. 291, Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa 

District, Bangkok, 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 

      ลงชือ่    ผูม้อบฉันทะ 

      Signature   Proxy Grantor 

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature   Proxy Holder 

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature    Proxy Holder  

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ  

      Signature    Proxy Holder 

             (    ) 

 

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนน

เสยีงได ้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A 

shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect 

of a certain portion shares. 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 

เขยีนที ่                                          

Written At 

วันที ่      เดอืน           พ.ศ.             

Date      Month         Year 

1. ขำ้พเจำ้                                               สญัชำต ิ              . 

     I/We                                                                                          Nationality 

อยูบ่ำ้นเลขที ่    ถนน                            ต ำบล/แขวง                               

Address    Road                                         Sub-District 

อ ำเภอ/เขต        จังหวัด       รหัสไปรษณีย ์                                              

District                  Province       Zip Code 

2. เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท  จ ากดั (มหาชน) 

     Being a shareholder of Sonic Interfreight  Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กับ              เสยีง  ดังนี้ 

Holding the total amounting of  shares and the voting right equals to   votes as follows: 

     หุน้สำมัญ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนเสยีงไดเ้ทำ่กับ              เสยีง 

     Ordinary share  shares equals to voting right               votes 

3. ขอมอบฉันทะให ้

     Hereby appoint 

 (1)                  อำย ุ       ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่                 . 

                                                                                 Age                 Address 
ถนน        ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                        . 

Road                                 Sub-District                         District   

จังหวัด                        รหัสไปรษณีย ์                               หรอื 

Province             Zip Code                                           : or, 

 (2)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     รศ. กัลยำภรณ์ ปำนมะเรงิ        อำย ุ  68  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     111/107 หมูบ่ำ้นลัดดำวัลย ์     ซอย         สขุำภบิำล 5 ซอย 27       ถนน           สขุำภบิำล            . 

แขวง        คลองถนน    .เขต        สำยไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10220         

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564) 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rerng  Age   

68  years Address at No.  111/107 Laddarom Soi Sukhaphiban 5 Soi 27, Sukhaphiban Road, Khlong Thanon 
Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220 

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders)   

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     นำยกณวรรธน ์อรัญ        อำย ุ  54  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     140      ซอย         ประชำอทุศิ 45       ถนน           -            .แขวง        บำงมด     

เขต        ทุง่ครุ         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10140     

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564) 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Kanawath  Aran Age   54  years Address at 
No.  140 Soi Pracha Uthit 45, - Road, Bang Mot Sub-District, Thung Khru District, Bangkok 10140 

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 

Meeting of Shareholders) 

ตดิอำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
Duty 

Stamp 
20 Baht 



 

เอกสารแนบ 7 ข 

Attachment No.7 B 

2 

 (4)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     นำยรัฐวัฒน ์ศขุสำยชล        อำย ุ  63  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     89/121      ซอย         -       ถนน           วัชรพล            .แขวง        คลองถนน     

เขต        สำยไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10220 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2564 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Rattawat  Suksaichol  Age   63  years 
Address at No.  89/121 Soi -, Watcharapol Road, Khlong Thanon Sub-District, Sai Mai District, Bangkok 10220   

(Having interest in Agenda 6 : To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021./ 

There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ใน 
กำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัที ่19 เมษายน 2564 เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. ณ หอ้งออท่ัม โรงแรม

ชำเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สำทร เลขที ่291 ซอยนรำธวิำสรำชนครนิทร ์24 ถนนสำทรตัดใหม่ แขวงชอ่งนนทร ีเขต

ยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021  Annual General Meeting 

Shareholders to be held on 19 th April 2021  at 2:00 PM. at Autumn Room, Chatrium Residence Sathon 

Bangkok 291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa 

District, Bangkok 10120 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุครัง้นี้ ดังนี้ 

     I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders  

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2563 

และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั 

 Agenda 2 To acknowledge the 2020 operating results and the annual report 
of the Board of Directors  

    รับทรำบเทำ่นัน้ / ไมม่กีำรลงมต ิ

Only acknowledgement / No Vote 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบั

รอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต   

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and 

Statement of Comprehensive Income for the period fiscal year ended 

December 31, 2020 audited by a certified public accountant. 
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          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits for legal reserve 

funds and the payment of dividends for the operating results of the 

past year ended December 31, 2020. 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 

Agenda 5 To consider and approve the election of directors in place of those 

who are retired by rotation. 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 

Vote for an individual nominee. 

1. รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ   

Assoc. Prof. Dr Wanchai Rattanawong   

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

2. ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานนัท ์ 

Mr. Vuttichai Suriyavorawong 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

Agenda 6 To consider the remuneration of directors for the year 2021 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
ประจ าปี 2564 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the audit 

fee for the year 2021 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่8 พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั 

บรษิทั     โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) คร ัง้ที ่1 (SONIC-W1) 

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of the Warrants, 

(SONIC-W1)   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่9 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights 

Offering) 

Agenda 9 To consider and approve the rights offering allocation of the 

Warrants, (SONIC-W1)   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่10 พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนอกีจ านวน 141,250,000 บาท และ

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

การเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

Agenda 10 To consider and approve the capital increase amount Baht 

141,250,000  and amendment of Clause 4 of memorandum of 

association in relation to the capital increase.   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่11 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 282 ,500,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agenda 11 To consider and approve the allotment of the 282,500,000 newly 

issued ordinary shares at the par value of Baht 0.50   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่12 พจิารณาและอนุมตั ิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 โดยการเพิม่

วตัถปุระสงคข์องบรษิทัอกี 3 ขอ้ รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ ัง้ส ิน้ 46 ขอ้ 

Agenda 12 Consideration and approval Amendment / addition of the 

Memorandum of Association, Clause 3 of the Company by addition 3 

objectives total of 46 objectives   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่13 พจิารณาและอนุมตั ิการแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัโดยการเพิม่ขอ้ที ่

65 เกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู ้ถือหุ ้นผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนกิส ์

Agenda 13 Consideration and approval Amendment / Addition of Article 65 of 

the Company's Articles of Association regarding Board Meetings and 

Shareholders' Meetings via electronic media   

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่14 พจิารณารบัทราบการแกไ้ข/เปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ IPO 

Agenda 14 To acknowledge the amendment / change of the objectives of the 

IPO fund. 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่15 เรือ่งพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  Agenda 15 Other businesses (if any) 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 5. กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถ้ือว่ำ 

กำรลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้ 

     Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 

invalid and not my voting as a shareholder. 

 6. ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือใน
กรณีทีท่ีป่ระชมุมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจำกเรือ่งทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงหรือ

เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

     In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in 

case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 

including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right 

to consider and vote as to his/her consideration. 

 

กจิกำรใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชมุ  เวน้แต่กรณีทีผู่ร้ับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุ

ในหนังสอืมอบฉันทะ  ใหถ้อืเสมอืนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรเองทกุประกำร 

 Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have 

specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances. 

 

      ลงชือ่            ผูม้อบฉันทะ 

      Signature                                      Proxy Grantor 

             (        ) 

 

      ลงชือ่         ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature        Proxy Holder 

             (        ) 

 

      ลงชือ่            ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature         Proxy Holder  

             (        ) 

 

      ลงชือ่         ผูร้ับมอบฉันทะ  

      Signature         Proxy Holder 

             (         ) 
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หมายเหต ุ

Remarks 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may 

not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

2. วำระเลอืกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลอืกตัง้กรรมกำรทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole or for an individual nominee. 

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไวข้ำ้งตน้  ผูร้ับมอบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้น  

ใบประจ ำตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ตำมแนบ 

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, 

the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 

Attachment Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Sonic Interfreight Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู ถ้ือหุ น้  ประจ า ปี  2564  ในวันที่  19 เมษายน 2564  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

ณ หอ้งออท่ัม โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม่ 

แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  

 In the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 19th April 2021,  at 2:00 PM. 

at Autumn Room, Chatrium Residence Sathon Bangkok 291 Soi Naradhiwas Rajanagarindra 24, New Sathon 

Road, Chong Nonsi Sub-District, Yan Nawa District, Bangkok  10120 Thailand or on the date and at the place 

as may be postponed or changed. 

  วาระที ่:          ก เรือ่ง :          ก 

  Agenda :          Subject :                   d 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

  วาระที ่:          ก เรือ่ง :          ก 

  Agenda :          Subject :                   d 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

  วาระที ่:          ก เรือ่ง :          ก 

  Agenda :          Subject :                   d 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

  วาระที ่:          ก เรือ่ง :          ก 

  Agenda :          Subject :                   d 

          (ก)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

          (a)   The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

          (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี้ 

          (b)   The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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  วาระที ่:          ก เรือ่ง : เลอืกต ัง้กรรมการ (ตอ่) 

  Agenda :          Subject : To approve the appointment of directors (Con’t) 

   ชือ่กรรมการ      

   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

   ชือ่กรรมการ      

   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

   ชือ่กรรมการ      

   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

   ชือ่กรรมการ      

   Directors Name 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

      ลงชือ่    ผูม้อบฉันทะ 

      Signature   Proxy Grantor 

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature   Proxy Holder 

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ 

      Signature    Proxy Holder  

             (    ) 

 

      ลงชือ่    ผูร้ับมอบฉันทะ  
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     สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่8 

 
 

ขอ้บงัคบั 

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
หมวด 3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 
 

ขอ้15. บรษัิทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการดว้ยก็ได ้ 

 

 ทัง้นี้ กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร  
 

 
ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

 
ขอ้ 17. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังต่อไปนี้ 

 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่ีอยู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีทีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้  
(3) บคุคลซึง่ไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดร้ับการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมา

มคีะแนนเสยีงเทา่กันเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู ้
ออกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ถา้

จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบยีนแปรสภาพบรษัิทนัน้ใหใ้ชว้ธิีจับ

สลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

ขอ้ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลีักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัด 
(4) ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5) ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

 
ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบรษัิท การลาออกมีผลนับแต่วันทีใ่บลาออกไปถงึ

บรษัิท 
 

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัดทราบดว้ยก็ได ้
 

ขอ้ 21. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคล

ซึง่มคีณุสมบัต ิและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย วา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากัดเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชมุคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสอง (2) เดอืน 

 
 บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่ว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทียั่งเหลอือยูข่องกรรมการ

ทีต่นแทน 

 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

กรรมการทีย่ังเหลอือยู ่
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ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะก าหนด 

 กรรมการมีสทิธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม 

บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะ
พจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆไป หรอืจะใหม้ี

ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้ับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม

ระเบยีบของบรษัิท 

 ความในวรรคกอ่นไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองพนักงานและลูกจา้งของบรษัิท ซึง่ไดร้ับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

ในอันทีจ่ะไดร้ับคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงาน หรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะตอ้งไม่ขัดหรือแยง้กับการด ารงคุณสมบัตขิองกรรมการที่

เป็นอสิระตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยจ์ะก าหนด 

 
หมวด 4 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

ขอ้ 35. การประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหจ้ัดขึน้ ณ ทอ้งทีอั่นเป็นทีตั่ง้ส านักงานใหญ่ของบรษัิท หรอืจังหวัดใกลเ้คยีง 
หรอื ณ ทีอ่ืน่ใดภายในราชอาณาจักรไทย ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 36. ใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั ้ง (1) ครั ้ง การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “ประชุมสามัญ”  

การประชมุสามัญดังกลา่วใหจั้ดมขีึน้ภายในสี ่(4) เดอืนภายหลังวันสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวสิามัญ” 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรอืเมือ่ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคน ซึง่

มหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด เขา้ชือ่กันท าหนังสอืในฉบับ
เดยีวกันรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ก็ได ้โดยในหนังสอืรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผล

ในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ัดเจน ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจัดประชมุภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับ

แตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสีส่บิหา้ (45) วันนับแตวั่นทีไ่ดร้ับหนังสอื

จากผูถ้อืหุน้ขา้งตน้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามทีบั่งคับไวนั้น้
จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืว่า

เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายอันจ าเป็นทีเ่กดิจากการ

จัดใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏวา่ การประชมุผูถ้อืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เรยีกประชมุเองตามวรรคกอ่นครัง้ใดมจี านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับ ผูถ้อืหุน้ตามวรรคกอ่นตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใช ้

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

ขอ้ 37. ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสอืนัดประชมุระบุสถานที ่วัน เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็น

เรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ เพือ่อนุมัต ิหรอืเพือ่พจิารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดังกลา่ว และ
จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษัิทมหาชนจ ากัดทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ และ

ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพมิพ์ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมดว้ย โดยจะตอ้ง

โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กัน 

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่า

ยีส่บิหา้ (25) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึง่

ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง่ (1) ชัว้โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา

เขา้ร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้ือหุน้นัน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้ือหุน้
รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงับไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ให ้

นัดประชมุใหม่ และใหส้ง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุ

ครัง้หลังนี้ไมจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 39. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ้ืน่เขา้ประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจ ากัด
ก าหนด โดยใหม้อบแกป่ระธานกรรมการ หรอืบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูร้ับ

มอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุและอยา่งนอ้ยใหม้รีายการดังต่อไปนี้ 
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 ก. จ านวนหุน้ทีผู่ม้อบฉันทะนัน้ถอือยู่ 

 ข. ชือ่ผูร้ับมอบฉันทะ 

 ค. ครัง้ทีข่องการประชมุทีม่อบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 40. การประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดับระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แตท่ีป่ระชมุจะมมีตใิห ้

เปลีย่นล าดับระเบยีบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตามระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับ
รวมกันไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด อาจขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่อง

อืน่ นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุได ้

 ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรือเรื่องที่ผูถ้ือหุน้เสนอ

เพิม่เตมิไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพจิารณา ใหท้ีป่ระชมุก าหนดสถานที ่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้

ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนังสอืนัดประชมุระบุสถานที ่ วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้ือ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันกอ่นการประชมุ ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสอืพมิพไ์ม่นอ้ยกวา่

สาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิตอ่กัน 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ หรอืไม่อาจปฏบัิติ

หนา้ทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมี

แตไ่มส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้คนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ 

 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสยีงลงมตใิดๆ หรอืการอนุมัตกิจิการใดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แตก่รณีอืน่ตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้

 ในกรณีดังตอ่ไปนี้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญใหแ้กบ่คุคลอืน่ 

ข. การซือ้หรอืรับโอนกจิการของบรษัิทมหาชนอืน่หรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคัญ การ

มอบหมายใหบ้คุคลอืน่เขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบุคคลอืน่โดยมวัีตถุประสงค์

จะแบง่ก าไรขาดทนุกัน 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 

จ. การเพิม่ทนุ หรอืการลดทนุของบรษัิท 

ฉ. การออกหุน้กู ้

ช. การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท 

ซ. การออกหุน้เพื่อช าระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด (ฉบับที ่2) พ.ศ.2544  

ขอ้ 44. กจิการอันทีป่ระชมุสามัญประจ าปีพงึกระท ามดีังนี้ 

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบปี

ทีผ่า่นมา 

(2) พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชกี าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สดุของรอบปี

บัญชทีีผ่า่นมา 

(3) พจิารณาจัดสรรเงนิก าไรและจัดสรรเงนิไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กจิการอืน่ๆ  
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หมวด 6 

เงนิปนัผล และเงนิส ารอง 
 

ขอ้ 49. หา้มมใิหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงนิปันผลนอกจากโดยมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ หรอืมตขิองคณะกรรมการกรณีที่

มกีารจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงนิปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถ้ือหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนั้นทาง
หนังสอืพมิพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วันตดิต่อกัน และจัดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวภายในหนึง่ (1) เดอืน

นับแตวั่นทีม่มีตเิชน่วา่นัน้ 

ขอ้ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมือ่ปรากฏแกก่รรมการว่า บรษัิทมี

ก าไรพอสมควรทีจ่ะกระท าเชน่นัน้ได ้และเมือ่ไดจ่้ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการ
ประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป 

ขอ้ 51. หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิ

ใหจ้่ายเงนิปันผล  

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกัน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในขอ้บังคับนี้ส าหรับหุน้

บรุมิสทิธ ิ

ในกรณีทีบ่รษัิทยังจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไว ้หรอืบรษัิทไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุแลว้ บรษัิท

จะจ่ายเงนิปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยออกเป็นหุน้สามัญใหมใ่หแ้กผู่ถ้อืหุน้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ก็ได ้

ขอ้ 52. บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปี

หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุน
จดทะเบยีน 

นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมตใิหจั้ดสรรเงนิทุนส ารองอื่น 
ตามทีเ่ห็นวา่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนนิกจิการของบรษัิทดว้ยก็ได ้

เมือ่บรษัิทไดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนเงนิส ารองอืน่ ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน

ส ารองสว่นล ้ามลูคา่หุน้ตามล าดับ เพือ่ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได ้
 

 
หมวด 8 

สมดุ บญัช ีและการสอบบญัช ี

ขอ้ 57. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารท างบดลุ และบัญชกี าไรขาดทนุ ณ วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิทเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมัตโิดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชี

ตรวจสอบใหเ้สร็จกอ่นน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
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แบบสง่ค าถามลว่งหนา้กอ่นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

 
บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิท”) ด ำเนนิธรุกจิโดยยดึหลักกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีบรษัิท

จงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ สำมำรถสง่ค ำถำมล่วงหนำ้เกีย่วกับวำระกำรประชมุผูถ้อืหุน้และขอ้มูลบรษัิท โดยมกีำร
ก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิกีำรน ำสง่ และ ขัน้ตอนกำรพจิำรณำด ำเนนิกำรทีช่ดัเจนและโปร่งใส ดังนี้ 

 

1. คณุสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ 
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ซึง่มสีทิธเิขำ้ร่วมกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564  

 
2. หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้กอ่นการประชุมผูถ้อืหุน้  

2.1 ค ำถำมตอ้งเกีย่วขอ้งกับเรือ่ง ดังต่อไปนี้ 

• วำระกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564  
• ขอ้มลูส ำคัญทีเ่กีย่วกับบรษัิท 

2.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
2.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตติำมขอ้ 1. สำมำรถน ำสง่ “แบบกำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุผูถ้อื

หุน้” (สำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท) พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำร
พจิำรณำต่ำงๆ (ถำ้ม)ี มำยัง เลขำนุกำรบรษัิท ภำยในวันที ่8 เมษำยน 2564 (10 วัน ล่วงหนำ้

กอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้) ตำมชอ่งทำงกำร ตดิต่อ ดังนี้ 

o ทำงอเีมล : ranut@glinkthai.com  
o ทำงโทรสำร : 02-213-2533  

o ทำงไปรษณียล์งทะเบยีน : สง่เอกสำรถงึ  
เลขำนุกำรบรษัิท บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที ่79/349, 350 ชัน้ที ่1, 2  

ถนนสำธปุระดษิฐ ์แขวงชอ่งนนทร ีเขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120  
(แบบกำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564) 

 
2.2.2 เลขำนุกำรบรษัิทจะพจิำรณำกลั่นกรองในเบือ่งตน้กอ่นน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่ชีแ้จง

ใหผู้ถ้ือหุน้ รับทรำบในวันประชุมผูถ้ือหุน้ หรือชี้แจงผ่ำนอีเมล์โทรสำร หรือช่องทำงอื่นๆ ที่
เหมำะสมต่อไป ทัง้นี้ หำกเป็นค ำถำมที่ไมเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑข์อ้ 2.1 หรอืเป็นค ำถำมที่ไม่ได ้

ส่งมำยังบรษัิทภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ 2.2.1 บรษัิทจะถือว่ำผูถ้ือหุน้ไม่ใชส้ทิธใินกำรส่ง

ค ำถำมลว่งหนำ้ 
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แบบขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 2563 
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เรยีน เลขานุการบรษัิท 

  บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

 

 Dear Company Secretary 

  Sonic Interfreight Public Company Limited 
 

 

ขา้พเจา้ I(name)...........................................................................................................  

เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จ านวนหุน้........................หุน้  

Being a shareholder of Sonic Interfreight PCL. Holding the total amount of             Shares  

อยูบ่า้นเลขที.่.................... ถนน ................. ต าบล/แขวง ...................อ าเภอ/เขต.......... 

Address No. ..................... Road ................. Sub-District ................... District ................ 

  จงัหวดั...........................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์.................................... 
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ลงชือ่ ....................................... ผูถ้อืหุน้  

Signed (                                  ) Shareholder 

วันที ่....................................... 

Date 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่11 

ข ัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  

วนัจนัทรท์ี ่19 เมษายน 2564 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
  
 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษัท เม่ือเสร็จสิน้การประชุม  

หมายเหต ุ   1  อาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อณุหภมิูตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน า้มกู      
2 เอกสารที่ราชการออกใหไ้ดแ้ก่บตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบขบัขี่ หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูถ้ือหุน้ต่างประเทศ) 
ฉบบัจริง 

มาดว้ยตนเอง 

จุดคัดกรองผูเ้ขา้รว่มประชมุภายใต ้
มาตรการในสถานการณ ์COVID-19 

ผูถ้ือหุน้/ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะมอบฉันทะใหบ้คุคลอ่ืน 
หรือกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุแทน 

โต๊ะลงทะเบียน ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

• แสดงเอกสารที่ราชการออกให้2 ที่ยงัไม่หมดอาย ุ

• แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

• แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารทีถ่กูตอ้งครบถว้น 

• แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

• แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและ
เอกสารที่ราชการออกให้2 ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

ลงนามใบลงทะเบียน 

รบับตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ใหย้กมือและส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ 

 
เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน 
และรวบรวมผลการลงคะแนน 

ประธานแจง้ผลลงคะแนนเสียงต่อที่ประชมุ 

1 

กรณีมีอาการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งของ 
โรคระบบทางเดินหายใจ1 

กรณีไม่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ของโรคระบบทางเดินหายใจ1 

2 

บ ริ ษั ท จดั ให ้มี Inspector ซึ่งเป็ น ที่ 
ปรกึษากฎหมายภายนอกและตวัแทน 
จากผู ้ถือหุน้ เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและ 
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการ 
ประชมุผูถ้ือหุน้ เพื่อใหก้ารประชมุผูถ้ือ 
หุน้เป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตาม 
กฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท 
 

เขา้หอ้งประชมุ 3 



(F 53-4)           ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 12 
 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) 

วันที่  22 กุมภาพนัธ์ 2564 

ขา้พเจา้บริษทั โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือ  22 
กุมภาพนัธ์  2564 ระหว่างเวลา 15.00 น.  ถึง 17.00 น.  เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพิม่ทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 290,000,000 บาท เป็น 
431,250,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั จ านวน  282,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50  บาท รวม 141,250,000
บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งิน หุ้นสามญั 282,500,000 0.50 141,250,000 
               
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุ้นสามญั - - - 
              

 กรณีการเพ่ิมทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ให้กรอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
 กรณีการเพ่ิมทุนแบบ General Mandate ให้กรอกขอ้มูลในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เพือ่รองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบ
แสดงสิทธิ คร้ังท่ี 
1 ของ SONIC-
W1 ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วน 

275,000,000 2 หุ้นเดิม : 1 
หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

-จดัสรรให้ผูถื้อ
หุ้นเดิมโดยไม่คิด
มูลค่า 
-ราคาการใชสิ้ทธิ 
1.00 บาทต่อหุ้น 
-อตัราการใชสิ้ทธิ
เท่ากบัใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
SONIC-W1 
จ านวน 1 หน่วย : 
หุ้นสามญั 1 หุ้น 

- - 

      
      
2. เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิตามใบ
แสดงสิทธิ 
SONIC-ESOP 

7,500,000  -ราคาการใชสิ้ทธิ
ใหม่ 1.56 บาทต่อ
หุ้น 
-อตัราการใชสิ้ทธิ
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซ้ือ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2018 เท่ากบั จ านวน 1 
หน่วย : หุ้นสามญั 

1.25 หุ้น 
 

- บริษทัไดก้ าหนดวนั ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ SONIC-W1 (Record 
date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

- โปรดดูรายละเอียดใบส าคญัแสดงสิทธิใน ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 2.1.1 การด าเนินการของบริษทั กรณีท่ีมีเศษของหุ้น  

  ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมี
เศษหุ้นสามัญจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษ
หุ้นส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจ านวน 

  ในกรณีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เต็มจ านวน 1 
หน่วย จากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจ านวน ทั้งน้ีภายหลงัจากการค านวณสิทธิ
ของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรร
ทั้งหมด บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมไดล้งตวั 

  นอกจากน้ีในกรณีท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิเม่ือเกิด
เหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรับสิทธิและผลของการปรับสิทธิดงักล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นท่ี
จะไดรั้บตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ให้ตดัเศษของหุ้นสามญัทิ้ง   

    3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  ก าหนดวนัประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2564 ในวนัท่ี  19 เมษายน 2564 เวลา  14.00 น. ณ ห้อง

ออทัม่ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร เลขท่ี 291 ซอยนราธิวาราชนครินทร์ 24 ถนนสาทรตดัใหม่ แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วนัท่ี

................................. จนกว่าการประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถา้มี)       

 4.1    ขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 

 4.2   ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้กระทรวงพาณิชย ์

 4.3   ขออนุญาตจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการน าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 
(SONIC-W1)  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิม่ 
- เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั คร้ังท่ี 1 (SONIC -W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

- เพื่อน าเงินท่ีไดรั้บมาใชเ้พื่อรองรับโครงการลงทุนต่างๆของบริษทั 
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-เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซนิค อินเตอร์
เฟรท จ ากดั (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018) 
 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  ช่วยให้บริษทัมีความยืดหยุน่ของโครงสร้างการเงินเพ่ิมมากขึ้น และสามารถน าเงินทุนไปใชส้ าหรับ 
การด าเนินการในโครงการต่างๆในอนาคต  
  

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
  7.1 นโยบายเงินปันผล  : บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของก าไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัจากหกัช าระภาษีแลว้ในแต่ละปี 
  7.2 ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและภายหลงัการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกประการ นบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุด
จดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั ท่ีไดย้ื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้น
เพิม่ทุน 

   ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (SONIC-W1) ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

   ตามเอกสารแนบ 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 22 กุมภาพนัธ์ 2564 
2 วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม            

สามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 (Record date) 
9 มีนาคม 2564 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 19 เมษายน 2564 
4 วนัท่ีก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรร     SONIC-

W1 (Record Date) 
9 มีนาคม 2564 

5 ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ SONIC-W1 และจดัสรรให้แก่     ผู ้
ถือหุ้นท่ีไดรั้บสิทธิ 

22 เมษายน 2564 

6 จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติ 

 

 

 

 



 4 

 

 

 บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

    

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั โซนิค อินเตอเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

 
-ลงนาม-  -ลงนาม- 

(ดร.สันติสุข โฆษิอาภานนัท)์  (นายรนทั เลียวเลิศสกุลชยั) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  กรรมการ / เลขานุการบริษทั 
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รายละเอียดส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษทัฯ (SONIC-W1) 

ผู้เสนอขายหลกัทรพัย ์ :  บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ำกดั (มหำชน) “บรษิทั” หรอื “SONIC”  
ประเภทหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  :  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ บรษิทั โซนิค อนิเตอร์

เฟรท จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1” หรือ 
“SONIC-W1”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  ระบุชื่อผูถ้อืและสำมำรถโอนเปลีย่นมอืได ้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออก  :  ไม่เกนิ 275,000,000 หน่วย (สองรอ้ยเจด็สบิหำ้ลำ้นหน่วย)  
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :  0 บำท (ศูนยบ์ำทถว้น)  
วิธีการจดัสรร  :  จดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัฯ 

ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) ในอตัรำ 2 หุน้สำมญัเดมิต่อ 1 
ใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยไม่คดิมูลค่ำในกำรค ำนวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้แต่ละ
รำยที่จะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวหำกมีเศษของ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีไ่ม่เตม็จ ำนวน 1 หน่วยจำกกำรค ำนวณ ให้ปัดเศษ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทัง้จ ำนวน ทัง้นี้ภำยหลังจำกกำร
ค ำนวณสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธ ิในกรณี
ที่มีเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจดัสรรทัง้หมด บริษัทฯจะ
ด ำเนินกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธส่ิวนทีเ่หลอืจ ำนวนดงักล่ำวซึง่จะท ำ
ใหค้งเหลอืใบส ำคญัแสดงสทิธใินจ ำนวนเท่ำทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิได้
ลงตัว โดยบริษัทฯได้ก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบั
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (Record Date) ในวนัที ่9 มนีำคม 2564  

อตัราการใช้สิทธิ  :  ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนได้ 1 หุ้น (เว้น
แต่กรณีมกีำรปรบัสทิธติำมเงือ่นไขกำรปรบัสทิธทิีก่ ำหนด)  

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญั  :  1 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีกำรปรบัสิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิที่
ก ำหนด)  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  22 เมษำยน 2564 
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  2 ปี นับแต่วนัที่ออกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ(ตัง้แต่วนัที ่22 เมษำยน 2564 

จนถงึวนัที ่21 เมษำยน 2566) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  :  ผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ สำมำรถใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิได้ 4 

ครัง้ ทัง้นี้ก ำหนดกำรใช้สทิธใินวนัที่ใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุครบ 2 ปี 
นับแต่วนัทีอ่อกใบส ำคญัแสดงสทิธ ิคอื วนัที ่22 เมษำยน 2564 โดยครัง้
ที่ 1 จะใช้สทิธใินวนัที่ 21 ตุลำคม 2564 ครัง้ที่ 2 จะใช้สิทธใินวนัที่ 21 
เมษำยน 2565 ครัง้ที ่3 จะใชส้ทิธใินวนัที ่ 21 ตุลำคม 2565 ครัง้สุดทำ้ย 
จะใช้สทิธใินวนัที่ 21 เมษำยน 2566  (ในกรณีที่วนัก ำหนดกำรใช้สทิธิ
ตรงกบัวนัหยุดท ำกำรให้เลื่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธดิงักล่ำว เป็นวนัท ำ
กำรสุดทำ้ยก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่ำว) 

ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิ  

:  15 วนัท ำกำรก่อนวนัก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สุดทำ้ย (1 ครัง้)  
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การไม่สามารถยกเลิกการแจง้
ความจ านงในการใช้สิทธิ  

:  เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นตำม
ใบส ำคญัแสดงสทิธแิลว้ ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธจิะไม่สำมำรถยกเลกิกำรแจง้
ควำมจ ำนงในกำรใชส้ทิธดิงักล่ำวได ้ 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  

:  275,000,000 หุน้  

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ  :  บรษิทัฯจะน ำใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรพัย์ทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ มกีำร
ซื้อขำยอยู่)  
หมายเหตุ : ภำยหลงักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ บรษิทัฯ จะยื่นค ำ
ขอจดทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์ฯ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำตลำดหลกัทรพัย์ฯ 
จะพิจำรณำอนุมัติกำรรับใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำวเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบยีน ซึง่หำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ พจิำรณำไม่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
ผูล้งทุนจะไม่สำมำรถซื้อขำยใบส ำคญัแสดงสทิธใินตลำดหลกัทรพัยฯ์ได ้ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี
เกิดจากการใช้สิทธิ  

:  บรษิทัฯจะน ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่กดิจำกกำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
ออกและเสนอขำยในครัง้นี้เขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (ตลำดหลกัทรพัยท์ีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ มกีำรซื้อขำย
อยู่)  

ผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้ถือหุ้น  :  เน่ืองจำกเป็นกำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอื
หุ้น ดังนัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
อย่ำงไรก็ตำม หำกมกีำรใช้สทิธซิื้อหุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดงสทิธโิดย
บุคคลทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ ำนวนจะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิดงันี้ 
 
1. กำรลดลงของสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Control Dilution)  
หำกมกีำรใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถ้วนตำมใบส ำคญัแสดงสทิธโิดยบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่
ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ ำนวน จะท ำใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงเท่ำกบั
รอ้ยละ 33.33 โดยค ำนวณจำกสตูรกำรค ำนวณดงันี้ 

 

Control Dilution = 
จ ำนวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้

(จ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้+จ ำนวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้)
 

 

                     = 
275,000,000 หุน้

(550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้)
 

                      
                     =  33.33 % 
 
 
 
2. กำรลดลงของรำคำหุน้ (Price Dilution)  
หำกมกีำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิSONIC-W1 และผูถ้อืหุน้เดมิ
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ใช้สทิธิทัง้จ ำนวนรำคำหุ้นของบริษัทจะได้รบัผลกระทบด้ำนรำคำประมำณ 
รอ้ยละ 18.39 เน่ืองจำกกำรใชส้ทิธติำมใบแสดงสทิธทิี ่1 บำทต่อหุน้เป็นรำคำ
ทีต่ ่ำกว่ำรำคำตลำดก่อนเสนอขำย (“รำคำตลำด”) ซึ่งเท่ำกบัที่ 2.23 บำทต่อ
หุ้น ซึ่งเป็นรำคำตลำดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท ำกำร
ติดต่อกันก่อนวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 
กุมภำพนัธ์ 2564 (ระหว่ำงวนัที ่29 มกรำคม 2564 ถงึ 19 กุมภำพนัธ ์2564) 
(ขอ้มลูจำกตลำดหลกัทรพัย)์ 
 
3. กำรลดลงของก ำไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) 
ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิทัง้จ ำนวน 
275,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก ำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลง
เท่ำกบัรอ้ยละ 33.33 โดยก ำไรสุทธทิีใ่ชใ้นกำรค ำนวณคอื ก ำไรสุทธยิอ้นหลงั 
12 เดือน (ตัง้แต่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธนัวำคม 2563) เท่ำกับ 59.74 
ลำ้นบำท 
โดยค ำนวณจำกสตูรกำรค ำนวณ ดงันี้ 
 

Earnings Dilution         = 
ก ำไรต่อหุน้−ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย∗

ก ำไรต่อหุน้
 

 

ก ำไรต่อหุน้หลงัเสนอขำย = 
ก ำไรสุทธิ

(จ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้+จ ำนวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้)
 

 

                                = 
59,740,416 บำท

(550,000,000  หุน้ + 275,000,000 หุน้)
 

                      
                                =  0.07 บำท 
 

ก ำไรต่อหุน้หลงัก่อนขำย  = 
ก ำไรสุทธิ

(จ ำนวนหุน้ทีช่ ำระแลว้)
 

 

                                = 
59,740,416บำท

(550,000,000 หุน้)
 

                      
                                =  0.11 บำท 
 

Earnings Dilution         = 
0.11 บำท - 0.07 บำท

0.11  บำท
 

 
                                =  33.33 % 

วตัถปุระสงคข์องการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิและประโยชน์ท่ีบริษทัฯ

: 1) ช่วยให้บริษัทมีควำมยืดหยุ่นของโครงสร้ำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น และ
สำมำรถน ำเงนิทุนไปใชส้ ำหรบักำรด ำเนินกำรในโครงกำรต่ำงๆในอนำคต 
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จะพึงได้รบัจากการจดัสรรหุ้นเพ่ิม
ทุนในครัง้น้ี 

2) เพื่อใชเ้ป็นเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร  
นอกจำกนี้ช่วยเสริมให้บริษัทฯมีฐำนเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้ำงควำม
พร้อมด้ำนเงินทุนส ำหรบัรองรบักำรลงทุนในอนำคต ซึ่งแผนกำรลงทุนใน
อนำคตจะน ำมำ ซึ่งรำยไดท้ี่เพิม่ขึน้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บรษิัทฯและผู้ถือ
หุน้ของบรษิทัฯ 

ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจาก
การเพ่ิมทุน 

: ผูถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯในครัง้นี้จะมฐีำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ
ต่อเมื่อไดด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้ต่อกรมพฒันำธุรกจิ
กำรค้ำเรยีบร้อยแล้ว และในกรณีที่บรษิัทฯมีกำรจ่ำยเงนิปันผลก็มสีทิธทิี่จะ
ไดร้บัเงนิปันผลในฐำนะผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ บรษิัทฯมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
50 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่เหลอืหลงัจำกหกัเงนิส ำรอง
ต่ำง ๆ  

เง่ือนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: บรษิทัฯ ต้องด ำเนินกำรปรบัรำคำใชส้ทิธแิละอตัรำกำรใชส้ทิธติลอดอำยุของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ทัง้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อรกัษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ไม่ใหด้อ้ยไปกว่ำเดมิ 

(ก) เมื่อบรษิัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ 
อนัเป็นผลมำจำกกำรรวมหรอืกำรแบ่งแยกหุ้นสำมญัที่ได้ออกแล้ว
ของบรษิทัฯ 

(ข) เมื่อบรษิทัฯ เสนอขำยหุน้สำมญัแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชำชน
ทัว่ไป และ/หรอื บุคคลในวงจ ำกดั ในรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญั
ทีอ่อกใหม่ที่ค ำนวณได้ ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำดของหุ้น
สำมญัของบรษิทัฯ” 

(ค) เมื่อบรษิัทฯ เสนอขำยหลกัทรพัย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
และ/หรอื ประชำชนทัว่ไปและ/หรอื บุคคลในวงจ ำกดัโดยหลกัทรพัย์
นัน้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรพัย์ในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญัหรอืใช้สทิธซิื้อหุ้นสำมญัเช่น หุ้นกู้แปลงสภำพหรอืใบส ำคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญั โดยรำคำเฉลีย่ต่อหุน้ของหุน้สำมญัทีจ่ะ
ออกใหม่เพื่อรองรบัสทิธดิงักล่ำวต ่ำกว่ำรอ้ยละ 90 ของ “รำคำตลำด
ของหุน้สำมญัของบรษิทัฯ” 

(ง) เมื่อบรษิทัฯ จ่ำยปันผลทัง้หมดหรอืบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ 

(จ) เมื่อบรษิัทฯ จ่ำยปันผลเป็นเงนิเกินกว่ำอตัรำร้อยละ 80 ของก ำไร
สุทธหิลงัหกัภำษีเงนิได้ของบรษิทัฯ (ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร) 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ระหว่ำงอำยุ
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ 

(ฉ) ในกรณีทีม่เีหตุกำรณ์ใด ๆ อนัท ำใหผู้ถ้อืใบส ำคญัแสดงสทิธหิรอืใบ
แทนใบส ำคญัแสดงสทิธ ิเสยีสทิธแิละผลประโยชน์ใดๆ อนัพงึไดโ้ดย
ทีเ่หตุกำรณ์ใดๆ นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในขอ้ (ก) ถงึ (จ) 
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หมายเหตุ : กำรปรบัรำคำใชส้ทิธจิะไมส่ำมำรถปรบัลงจนรำคำใชส้ทิธติ ่ำ
กว่ำมลูค่ำทีต่รำไวต้่อหุน้ได ้(Par Value) 

อ่ืน ๆ  :  คณะกรรมกำรบรษิัทและ/หรอืกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบรษิัทฯ และ/
หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของบรษิทัฯ มอี ำนำจในกำร 
1) ก ำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ อันจ ำเป็นและสมควรที่
เกีย่วเนื่องกบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธเิช่น รำยละเอยีดกำรเสนอขำย ฯลฯ 
และ 
2) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำตต่ำงๆ และหลกัฐำนทีจ่ ำเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซึ่งรวมถึงกำรติดต่อและกำรยื่นค ำขออนุญำต
เอกสำรและหลกัฐำนดงักล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรอืหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบักำรออกใบส ำคญัแสดงสทิธแิละกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธเิขำ้จดทะเบยีน
ในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ และ 
3) ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่จ ำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบักำรออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิในครัง้นี้ เช่น พิจำรณำแต่งตัง้ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 
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สารสนเทศการออกหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์

2564 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
รายละเอียดการเสนอขาย 
เสนอไม่เกนิ 275,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้0.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายได้

แลว้ทัง้หมดของบรษิทั เพื่อรองรบัการใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท 
จ ากดั (มหาชน) (“ใบส าคญัแสดงสทิธ”ิ หรอื “SONIC-W1”) ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่   ผูถ้อืหุน้สามญัเดมิของบรษิทัในอตัราส่วน 
2 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่จะได้รบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
(Record date) ในวนัที ่9 มนีาคม 2564 

 
วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงิน 
เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทางดา้นการเงนิของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมคีวาม 

ยดืหยุ่นทางการเงนิในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อส ารองเงนิไว้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ 
เมื่อมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั 

 
ผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้ถือหุ้น 
 

1. หุ้นสามญัที่ออกตามการใช้สิทธขิองใบส าคญัแสดงสิทธใินครัง้นี้ จะมีสทิธแิละสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามญัของ
บรษิทัทีอ่อกไป ก่อนหน้านี้ทุกประการ 

2. นอกจากหุน้สามญั จ านวน 275,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) ทีไ่ดจ้ดัสรรไวร้องรบัการใชส้ทิธขิอง
ใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ บรษิทัอาจจะตอ้งเพิม่ทุนขึน้อกี เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงในการใชส้ทิธเิมื่อ
เกดิเหตุการณ์ ตามเงือ่นไขการปรบัสทิธใิบส าคญัแสดงสทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ

3. ผลกระทบที่มตี่อผูถ้ือหุ้นจากการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ เนื่องจากเป็นการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ออก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิอย่างไรกต็ามหากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธโิดยบุคคลทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้
เดมิทัง้จ านวนจะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิ ดงันี้ 
1) การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวน จะท า
ใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 33.33 ซึง่การค านวณมรีายละเอยีด ดงันี้ 
การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

= 
จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้ 

จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้ 

= 
275,000,000 หุน้ 

550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้ 
=  รอ้ยละ 33.33 
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2) การลดลงของราคา (Price Dilution) 
หากมีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSONIC-W1 และผู้ถือหุ้นเดมิใช้สทิธทิัง้จ านวนราคาหุ้นของ

บรษิัท จะได้รบัผลกระทบดา้นราคาประมาณรอ้ยละ 18.39 เนื่องจากการใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธทิี่ 1 บาทต่อหุ้น 
เป็นราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) เท่ากบั 2.23 บาทต่อหุน้ ซึง่เป็นราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 22 
กุมภาพนัธ ์2564 (ระหว่างวนัที ่29 มกราคม 2564 ถงึ 19 กุมภาพนัธ ์2564) (ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัย)์ 
3) การลดลงของก าไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution) 

ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน 275,000,000 หน่วย จะมผีลกระทบต่อ
ก าไรต่อหุน้ (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 33.33 โดยก าไรสุทธทิีใ่ชใ้นการค านวณ คอื ก าไรสุทธยิอ้นหลงั 12 
เดอืน (ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) เท่ากบั 59.74 ล้านบาท โดยค านวณจากสูตรการค านวณ 
ดงันี้ 

เน่ืองจากเป็นการออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ ดงันัน้จงึไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิอย่างไรกต็าม หากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธิโดยบุคคลทีไ่ม่ใช่ผู้
ถอืหุน้เดมิทัง้จ านวนจะมผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้เดมิดงันี้ 
 
1. การลดลงของสดัส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution)  
หากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธโิดยบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิทัง้จ านวน จะท าใหส้ดัส่วนการ
ถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้เดมิลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 33.3 โดยค านวณจากสตูรการค านวณดงันี้ 

 

Control Dilution = 
จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้+จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้)
 

 

                     = 
275,000,000 หุน้

(550,000,000 หุน้ + 275,000,000 หุน้)
 

                      
                     =  33.33 % 
 
2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)  
หากมกีารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ SONIC-W1 และผูถ้ือหุ้นเดมิใช้สทิธทิัง้จ านวนราคาหุ้นของบรษิทัจะ
ไดร้บัผลกระทบดา้นราคาประมาณ รอ้ยละ 18.39 เน่ืองจากการใชส้ทิธติามใบแสดงสทิธทิี ่1 บาทต่อหุน้เป็นราคาทีต่ ่า
กว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ซึ่งเท่ากบัที่ 2.23 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของ
หุน้ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ์ 2564 
(ระหว่างวนัที ่29 มกราคม 2564 ถงึ 19 กุมภาพนัธ ์2564) (ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัย)์ 
 
3. การลดลงของก าไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) 
ในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน 275,000,000 หน่วย จะมผีลกระทบต่อก าไรต่อ
หุน้ (EPS Dilution) ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 33.33 โดยก าไรสุทธทิีใ่ชใ้นการค านวณคอื ก าไรสุทธยิอ้นหลงั 12 เดอืน (ตัง้แต่ 
1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) เท่ากบั 59.74 ลา้นบาท 
โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี้ 
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Earnings Dilution        = 
ก าไรต่อหุน้−ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย∗

ก าไรต่อหุน้
 

 

ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย          = 
ก าไรสุทธิ

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้+จ านวนหุน้รองรบัทีอ่อกในครัง้นี้)
 

 

     = 
59,740,416 บาท

(550,000,000  หุน้ + 275,000,000 หุน้)
 

 
     =  0.07 บาท 
 

ก าไรต่อหุน้หลงัก่อนขาย     = 
ก าไรสุทธิ

(จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้)
 

 

     = 
59,740,416บาท

(550,000,000 หุน้)
 

 
     =  0.11 บาท 
 

Earnings Dilution           = 
0.11 บาท - 0.07 บาท

0.11  บาท
 

 
     =  33.33 % 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพ่ิมทุน 
คณะกรรมการบรษิัทเหน็ว่า การเพิม่ทุนจะช่วยใหบ้รษิทัฯ มคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิใน
การขยายธุรกจิในอนาคต และส ารองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ 

 
2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

 คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าแผนการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้และมกีารใชส้ทิธใิบส าคญัแสดง 

สทิธฯิ นัน้ มคีวามเป็นไปได ้จากการทีบ่รษิทัมแีผนการลงทุนทีช่ดัเจนซึง่จะน าเงนิมาใช้ในการขยายธุรกจิใน 

อนาคต และอาจท าใหม้ลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ ปรบัตวัขึน้ 

3. ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุนและแผนการใช้เงินท่ีได้รบัจากการเสนอขายใบส าคญัแสดง 

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าการเพิม่ทุนมคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจากการเสนอขายหุน้เพื่อ 

รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ จะมกีารใชส้ทิธกิต็่อเมื่อนักลงทุนใหม้ลูค่าต่อโครงการ 

ของบรษิทัฯ ซึง่สะทอ้นผ่านราคาหุน้ของบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าการเพิม่ทุนดงักล่าวม ี

ความเพยีงพอต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
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4. ผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อการประกอบธรุกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ 

ด าเนินงานของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าในกรณีทีม่กีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ จะชว่ยใหบ้รษิทัฯ มฐีานะทาง 

การเงนิทีแ่ขง็แกร่งขึน้ และมคีวามพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิ ท าใหบ้รษิทัมตีน้ทนุทาง 

การเงนิทีต่ ่าลงและมสีดัส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง และสามารถน าเงนิมาใชใ้นการขยายธุรกจิ 

 และส ารองเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ  

 

ค ารบัรองของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 
 

ในกรณีทีก่รรมการของบรษิทัไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของ 

บรษิทัฯ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ทุน หากการไมป่ฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ ผูถ้อื

หุน้สามารถฟ้องรอ้งค่าเสยีหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และหากการไม่ปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้เป็นเหตุให้

กรรมการหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมชิอบ ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธฟ้ิองเรยีกคนืประโยชน์

จากกรรมการนัน้แทนบรษิทัฯ ไดต้ามมาตรา 89/18แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่15 

 

 
แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน )  
 

วันที ่19 เมษายน 2564 ประชมุเวลา 14.00 น.  
ณ หอ้งออท่ัม โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24  

ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัทบ์รษิทั 02 213 2999 โทรสาร 02 213 2499 

E-Mail:  ranut@glinkthai.com 
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