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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท่ี์ 19 เมษายน 2564 
 ณ หอ้งสปรงิ บอลรมู โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร  

เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตดัใหม่ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
   
ก่อนการเขา้สู่กระบวนการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ของการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 
กรรมการและเลขานุการบรษิัท แจง้ต่อผูถ้ือหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าให ้
รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์  ประธานกรรมการบรษิทั ไม่สามารถเขา้ร่วมในทีป่ระชุมวนันี้ได ้เนื่องดว้ยท่านเป็น
ผูม้คีวามเสีย่งสงู ดงันัน้ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 104 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41. 
ก าหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่อาจ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลอืกผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม” ดงันัน้ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม และบรษิทัไม่ม ีรองประธานกรรมการ จงึต้องขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ทีซ่ึง่มาประชุม เลอืกผูถ้อืหุน้
คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ต่อมาคุณกนกวรรณ จณิณธนพงษ์  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้เสนอให้ดร.สนัตสุิข โฆษิอาภานันท์ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นประธานในทีป่ระชุมวนันี้ และมผีูถ้อืหุน้อื่นยกมอืสนับสนุน โดย
ไม่มผีูใ้ดเสนอชื่อผูถ้อืหุน้ท่านใดอกี  

นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการและเลขานุการบรษิัท จงึแจ้งต่อที่ประชุมว่า ถอืว่าทีป่ระชุมไดเ้ลอืกให ้ดร.สนัตสุิข 
โฆษอิาภานันท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดก้ล่าวขอบคุณทีป่ระชุมทีม่อบความไวว้างใจและขอใหด้ าเนินการประชุมต่อไป 

นายบณัฑิต  ประทุมตะ ผู้ด าเนินการประชุม แนะน าคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิาร และผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุมจรงิจ านวน 7 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้รว่มประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 87.5 ของกรรมการบรษิทั และไดแ้นะน าดงันี้ 

1. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ   
  และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
2. คุณกณวรรธน์ อรญั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  กรรมการอสิระและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
3. คุณรฐัวฒัน์  ศุขสายชล   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  
  และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
4. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ กรรมการ  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. คุณรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการ และเลขานุการบรษิทั 
6. คุณวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ กรรมการ  
7. คุณภานุวตัร  ประทมุศร ี กรรมการ  
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ฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ 
1. คุณกนกวรรณ พฤิทธิบ์ูรณะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (CFO) 
   
ทีป่รกึษาทางการเงนิจาก บรษิทั แคปปิตอล วนั พารท์เนอร ์จ ากดั 
ท่านแรกคุณเอกจกัร บวัหภกัด ี
ท่านทีส่อง (2) คุณประยรู วชริพนัธส์ถติ 
ท่านทีส่าม (3) คุณกณัตภณ เกบ็เงนิ 

ส าหรบัผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั ไพรซ์ วอเตอรเ์ฮาร ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั คอื คุณนภนุช  อภชิาตเสถยีร และคุณ
เอนก บวัภา  ในการประชมุวนัน้ี ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์ผ่านระบบ ZOOM 
 
บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ท้ าหน้าทีเ่ป็นคนกลางซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นที่ปรกึษาทาง
กฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก ไดแ้ก่ คุณสชันัย พวัเกยีรตสิกุล จากบรษิทั วุฒศิาล จ ากดั และมตีวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 
ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ไดแ้ก่ คุณกนกวรรณ จณิณธนพงษ์ เป็นผูถ้อืหุน้ จ านวน 1,925,900 หุน้ เสนอ 
ตนเองเข้าเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ต่อจากนัน้ได้เรยีนเชญิดร.สนัติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานที่ประชุมเปิดการ
ประชุม 
 
ดร.สนัติสุข โฆษิอาภานันท์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้น และแถลงการณ์ให้ที่ประชุมทราบว่า  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย  
เน่ืองจากเศรษฐกจิในไตรมาสที ่2 ไดร้บัผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควดิ-19 ทีเ่ขม้งวดทัง้ใน
และต่างประเทศ ท าให้ภาคการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวช้า การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มหดตัวแรง ท าให้หลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศทีพ่ฒันาแล้วจ าเป็นต้องเร่งการอดัฉีดเมด็เงนิเขา้สู่ระบบเพื่อกระตุ้นก าลงัซื้อของประชาชนเพื่อให้
กจิกรรมทางเศรษฐกจิกลบัมาเดนิหน้าต่อไปได ้

ในส่วนของธุรกจิโลจสิตกิส์ แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิและการส่งออกที่ชะลอตวั แต่ส าหรบับรษิทัโซ
นิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) หรอืSONIC มองวกิฤติเป็นโอกาสเนื่องจากบรษิัทมปีรับตวัเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อ
รบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อก้าวขา้มความท้าทายจากปัจจยัความผนัผวนต่างๆเพื่อท าให้ธุรกิจเดนิหน้า
ต่อไป จนสามารถสรา้งผลประกอบการทีด่ ีขณะเดยีวกนับรษิทักย็ดึหลกัด าเนินธุรกจิดว้ยการเน้นคุณค่าของทุกฝ่าย ทัง้
คู่คา้ ลูกคา้ พนักงานและผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง ภายใต้หลกัการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีเพื่อใหบ้รษิทัเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื  

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ พนัธมติรทางการคา้ รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทุกฝ่ายทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศทีใ่ห้การสนับสนุนบรษิัทฯ ดว้ยดยีิง่เสมอมา คณะกรรมการบรษิัทขอใหค้ ามัน่ว่าจะยดึมัน่ใน
หลกัการก ากบัดูแลกจิการ และหลกัการบรหิารจดัการทีม่รีะบบ โปร่งใส มาตราฐานและตรวจสอบได้ พรอ้มทีจ่ะสรา้ง
คุณค่าใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยัง่ยนืต่อไป 
 
ขณะนี้ เวลา 14.12 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย   ถือหุ้นรวม 
63,981 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 38 ราย ถอืหุน้รวม 408,533,626 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมมทีัง้สิน้ 52 
ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิ้น 408,587,607 หุ้น โดยคดิเป็นร้อยละ 74.2905 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บรษิทั ซึ่งรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
บรษิทั ขอ้ 38 จงึขอเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
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เร่ิมการประชมุ 
 
ก่อนทีจ่ะเริม่ด าเนินการประชุม นายบณัฑติ  ประทุมตะ ผู้ด าเนินการประชุม ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกบัวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

1. การประชุมในวนันี้บรษิทัจะด าเนินการตามระเบยีบวาระต่างๆ ทีก่ าหนดไวต้ามหนังสอืเชญิประชุม โดยจะมี
การน าเสนอขอ้มูลประกอบระเบยีบวาระ และเปิดโอกาสให้ผูป้ระชุมเสนอความเหน็หรอื สอบถามไดใ้นแต่ละ
ระเบียบวาระ ผู้มาประชุมท่านใด หากต้องการเสนอความเห็นหรือค าถามขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกให ้เมื่อประธานในทีป่ระชุมอนุญาตหรอืเรยีกชือ่ ขอใหท้่านแจง้ ชื่อ นามสกุล จ านวนหุน้ที่
ถือ ให้ที่ประชุมทราบ พรอ้มทัง้โปรดแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง หรอืผู้รบัมอบฉันทะ แล้วจงึเสนอ
ความเหน็  
หากจะเสนอหรอืถามเรื่องอื่นขอใหเ้สนอหรอืถามเมื่อประชุมมื่อจบระเบยีบวาระที ่15 แล้ว เท่านัน้ ท่านทีย่งั
ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอความเหน็ขอใหร้อควิไวก้่อน จะมเีจา้หน้าทีป่ระจ าพืน้ทีย่นืแสดงตวัไวแ้ทนเพื่อใหท้่าน
ประธานทราบ  

2. ในการเสนอความเห็นหรอืค าถามขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบยีบวาระนัน้ๆ เท่านัน้  และขอความ
ร่วมมอืท่านกระชบั เพื่อใหก้ารประชุมมปีระสทิธภิาพ และไม่เสยีเวลาการประชุมของส่วนรวม บรษิทั โซนิค 
อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนินการในทีป่ระชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที่
ประชุมจะเป็นผูพ้จิารณา ในการด าเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกตอ้ง เรยีบรอ้ยทุกประการ 

3. ในระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนจะมีการออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย ขอให้ผู้มาประชุมที่ต้องการ
ลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง กรุณาท าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนน และลงลายมอืชื่อ และยกมอื
ขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนน บตัรลงคะแนนทีเ่จา้หน้าทีน่ับคะแนนทีไ่ดร้บัภายหลงัจากทีป่ระกาศ
ปิดรบับตัรแลว้ จะถอืว่าเป็นบตัรทีเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ 

4. ในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระเจา้หน้าทีจ่ะน าคะแนนไม่เหน็ดว้ยและงดออกเสยีง รวมทัง้คะแนน
ตามบตัรเสยี กรณีถา้ม ี ไปหกัออกจากจ านวนเสยีงของทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุในระเบยีบวาระนัน้ๆ คะแนน
เสยีงทีเ่หลอืจะนับเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ 

5. การนับผลคะแนนแบง่เป็น 3 ประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
บรษิทั ไดแ้ก่  

ระเบยีบวาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ไดแ้ก่ระเบยีบวาระที ่1 ,3  4, 5, 7 , 9 และ 11  บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวณฐาน
คะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยี  

ระเบียบวาระที่ต้องผ่านอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือทัง้หมดซึ่งมาประชุม คือ
ระเบียบวาระที่ 6 บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) จะค านวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม เวน้แต่บตัรเสยี 

ระเบยีบวาระทีต่้องผ่านอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน คอืระเบยีบวาระที ่8, 10, 12 และ13 บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวณ
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ฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เวน้แต่บตัรเสยี และจะไม่มกีารลงคะแนนใน
วาระที ่2 และ 14 เน่ืองจากเป็นวาระ รายงานใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบ 

6. วาระเลอืกตัง้กรรมการ  
ถงึแมว้่าการเลอืกตัง้กรรมการจะเป็นการลงมตดิว้ยบตัรลงคะแนน ผูถ้อืหุน้อาจตอ้งการอภปิรายกรรมการบาง
ท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจทีจ่ะอภปิรายต่อหน้ากรรมการท่านนัน้ๆ ฉะนัน้การเลอืกตัง้กรรมการแต่
ละท่าน จะเรยีนเชญิกรรมการท่านนัน้ออกจากหอ้งประชุมไปชัว่คราว จนกว่าการเลอืกตัง้เสรจ็และจะเรยีน
เชญิกลบัมาในวาระถดัไป 
 
ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดไวด้งันี้ 
ขอ้ 42 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มส่ีวนไดเ้สยี
เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนน
เลอืกตัง้กรรมการ 

7. บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จะลงคะแนนเสยีงตามทีร่ะบุในหนังสอืแบบมอบฉนัทะแบบ ก. 
และแบบ ข. กรณีทีไ่ม่ระบุว่าจะลงคะแนนเสยีงเช่นไร และผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดย้นืยนัว่าจะใหล้งคะแนนเสยีง
อย่างไร บรษิทั โซนิคฯ จะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

8. ส าหรบักรณีทีถ่อืว่าเป็นบตัรเสยี  อนัไดแ้ก่    
- การลงคะแนนมากกวา่ 1 ทางเลอืก 
- แกไ้ขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมอืเซน็ก ากบั 
- กาทางเลอืกสมบูรณ์ แตไ่ม่ไดล้งลายเซน็ในบตัรลงคะแนน 
-  กาลงคะแนน และลงลายเซน็ในบตัรลงคะแนน ดว้ยดนิสอ 
- กรณีทีม่กีารแยกการลงคะแนน ยกเวน้ในกรณีคสัโตเดยีน  

ทัง้นี้ การพจิารณาบตัรเสยี อาจมรีายละเอยีดทีไ่ม่ตรงกับทีก่ล่าวมาขา้งต้น ดงันัน้ หากบตัรเสยีทีไ่ม่สามารถ
วนิิจฉัยได้ บรษิัทฯ ขอให้ประธานได้พจิารณาเป็นกรณีไปและหากยงัคงหาขอ้ยุติไม่ไดอ้ีก ก็จะใหท้ี่ปรกึษา
กฎหมาย ไดร้่วมพจิารณาเป็นล าดบัต่อไป 

9. เมื่อเสรจ็การประมวลผลการลงคะแนนแลว้  
บรษิทัฯ จะประกาศผลใหท้ีป่ระชุมทราบในทา้ยวาระนัน้ แบ่งเป็นคะแนนเสยีง  
ไดแ้ก่  
• เหน็ดว้ย  
• ไม่เหน็ดว้ย  
• งดออกเสยีง 
• และบตัรเสยี (ถา้ม)ี  

โดยคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถ้อืหุน้ตามมตทิีต่อ้งใช ้โดยอาจจะมผีูถ้อืหุน้และคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบ
วาระไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางท่านออกจากหอ้งประชุมไป หรอืเดนิเขา้มาเพิม่เตมิ  

ส าหรบัระเบยีบวาระเลอืกตัง้กรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล ทลีะท่าน ก่อนออกจากหอ้งประชุม 
ขอใหผู้ม้าประชมุกรุณาน าบตัรลงคะแนนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมด ใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รเิวณประตูทางออก เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงต่อไป 
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ในการประชุมวนันี้ บรษิทัโซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเวบ็ไซด์ให้ผูถ้อืหุ้นทราบตัง้แต่วนัที ่19 
มนีาคม 2564 และได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2564 เรยีบร้อยแล้ว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอไวท้ีเ่วบ็ไซดข์องบรษิทัฯ www.sonic.co.th  โดย 

1. เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  
2. ส่งค าถามล่วงหน้า 
3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการคดัเลอืกด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั ผ่านหน้า Web Site ของบรษิทั  
 www.sonic.co.th  

• หวัขอ้หลกัหน้านักลงทนุสมัพนัธ ์
• หวัขอ้ย่อย ขอ้มลูผูถ้อืหุน้  
• หวัขอ้ย่อยต่อไป ประชมุผูถ้อืหุน้ 

 ในช่วงระหว่างวนัที ่9 พฤศจกิายน  - 30 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมาซึง่กป็รากฏว่า ไมม่ ีผูถ้อืหุน้ เสนอ
สิง่ใด ทัง้ 3 เรื่อง และไดป้ระกาศผลแลว้วนัที ่12 มกราคม 2564 

 
ต่อจากนัน้ผู้ด าเนินรายการได้กล่าวเชญิดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานทีป่ระชุม เขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม 
และทีป่ระชมุไดป้ระชุมกนัตามระเบยีบวาระดงันี ้

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 
 
 
 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งจดัเมื่อวนัที ่23 เมษายน 
2563 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว โดยมสี าเนารายงานการประชุม ไดส่้งไปพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุม ในสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 ซึ่งไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณา 

  
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มา

ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความคดิเหน็หรอืมคี าถาม จงึไดล้งมต ิ
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่จดัเมื่อ 23 เมษายน 

2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   

http://www.sonic.co.th/
http://www.sonic.co.th/
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หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบริษทั 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายรนัท เลียวเลศิสกุลชยั กรรมการ และเลขานุการบรษิัท เป็นผู้รายงานต่อที่
ประชุม 
   

 นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการ และเลขานุการบรษิทั น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่ารายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ไดแ้สดงอยู่ใน รายงานประจ าปี  2563 ซึ่งบรษิทั ไดจ้ดัส่งพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ผ่าน
ระบบ QR CODE ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย  ทัง้นี้บรษิัท ยงัเห็นความส าคญัของการลดการใช้กระดาษและการใช้เทคโนโลยีทดแทน  ตามการ
รณรงค์ส าหรบัสมาชกิในตลาดหลกัทรพัย์  จึงจัดท ารายงานประจ าปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่ง
บริษัท ได้ด าเนินการ เรื่อง การส่งรายงานประจ าปี การยื่นบัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส ์ของบรษิัทมหาชนจ ากดั ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยคณะกรรมการบรษิัทได้
พจิารณาแลว้เหน็ว่าถูกตอ้งเพยีงพอ จงึขอน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบดงันี้ 
 
Overview Business 
บรษิทัเปิดด าเนินการตัง้แต่ปี 1995 และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI ในปี 2018 และเมื่อ
ปี 2020 ไดเ้ริม่ธุรกจิโลจสิตกิส ์ลสิซิง่ และขยายต่อมาในปี 2021 นี ้
 
บรษิทัใหบ้รกิารธุรกจิทางดา้นขนส่งสนิคา้ทางเรอืแบบเตม็ตู ้และแบบไม่เตม็ตูห้รอืเรยีกว่า LCL 
ใหบ้รกิารทรานสปอรต์รถขนส่งทางบก ใหบ้รกิารแอรเ์ฟรท และเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้ หรอื Distribution 
Center  
 
ส านักงานใหญต่ัง้อยูท่ีพ่ระราม 3 มสีาขากิง่แกว้ สาขาสุวรรณภมู ิสาขาแหลมฉบงั และลานตูส้นิคา้ ทีป่ิ่นทอง 
จงัหวดัชลบุร ี
 
รายได้จากการให้บริการ 

• ในปี 2020 กลุ่มบรษิทั มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,352.18 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น CAGR 5 ปี อยู่ที ่
12.48% เพิม่ขึน้จาก ปี 2019 ซึง่มรีายได ้1,145.55 ลา้นบาท ในอตัรา 18.04 %  และสามารถแยกประเภท
ตาม Segment ไดด้งันี้  
• Sea freight มรีายได ้892.28 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ จากปี 2019 จ านวน 147.47 ลา้นบาท คดิเป็น 
19.80 % ปัจจยัทส่ีงผลใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ เป็นผลมาจากการขาดแคลนตูค้อนเทรนเนอร ์และค่าระวางเรอืที่
ปรบัตวัสงูขีน้  แต่กลุม่บรษิทัสามารถบรหิารใหส้ามารถรองรบัการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ของฐานลูกคา้เดมิและยงั
มกีารเพิม่ขึน้ของลูกคา้รายใหมอ่กีดว้ย 
• Transport มรีายได ้363.53 ลา้นบาท เพิม่ขีน้จากปี 2019 จ านวน 30.09 ลา้นบาท คดิเป็น 9.02 % 
จากการทีบ่รษิทัมลูีกคา้ใหม่ประกอบกบัปรมิาณการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มลูกคา้เดมิเช่นกนั รวมทัง้ขยาย
ฐานลูกคา้ไปยงัเขต EEC 
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• Air Freight มรีายได ้85.74 ลา้นบาท เพิม่ขีน้จากปี 2019 จ านวน 31.63 ลา้นบาท คดิเป็น 58.45% 
ซึง่เป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศทีป่รบัตวัสงูขีน้ และการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้ 
• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่นๆ ประกอบดว้ย ค่าบรกิารศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ ค่าบรกิาร
ส าหรบัสนิคา้อนัตราย และอื่นๆ  ปี 2020 มรีายได ้10.63 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2.56 ลา้นบาท คดิ
เป็น 19.41% การลดลงของรายไดค้่าบรกิารศูนยร์วบรวมกระจายสนิคา้ ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดโควดิ 19 ท าใหม้งีานบรกิารลดลง 
 
ก าไรขัน้ต้น 
ในปี 2020 กลุ่มบรษิทั มกี าไรขัน้ตน้ มกี าไรขัน้ตน้ 263.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ 19.47% 
โดยก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากปี2019 22.49 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 9.34 % 
 
โดยสามารถแยกประเภทของก าไรขัน้ตน้ตาม Segment ไดด้งันี้  
• ก าไรขัน้ตน้ของ Sea freight  มมีลูค่า 208.66 ลา้นบาท เพิม่ขีน้จากปี 2019 จ านวน  25.72 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขีน้ 14.06 % 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ Sea freight ปี 2019 และ 2020 เป็น 24.56% และ 23.39% ซีง่ในปี 2020 อตัราก าไร
ขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางเรอืลดลงจากปี 2562 เป็นไปตามภาวะการแขง่ขนัของตลาด 
• ก าไรขัน้ตน้ของ Transport มมีลูค่า 31.53 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2019 จ านวน 1.44 ลา้นบาท หรอื
ลดลง 4.37 % 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ Transport ส าหรบัปี 2019 และ 2020 เป็น 9.89% และ 8.67% ซีง่ในปี 2020 อตัรา
ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2019 เป็นไปตามภาวะการแขง่ขนัของตลาด และการใช้
บรกิารรถจากผูร้บัจา้งช่วงเพิม่ขึน้ 
• ก าไรขัน้ตน้ของ Air Freight มมีลูค่า 16.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2019 จ านวน 0.62 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้ 3.99 % 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ Air Freight ปี 2019 และ 2020 เป็น 28.72 % และ 18.85 % ซีง่ในปี 2020 อตัราก าไร
ขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางอากาศ ลดลงจากปี 2019 ซึง่เป็นไปตามภาวะการแขง่ขนัของตลาด 
• ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่นๆมมีลูค่า 6.86 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2019 จ านวน 2.41 ลา้นบาท 
หรอืลดลง 26% 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่นๆ ปี 2019 และ 2020 เป็น 70.28% และ 64.53% ซีง่ในปี 2020 
อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบับรกิารอื่นๆ มกีารปรบัตวัลดลงจากปี 2019 เน่ืองมาจากการรบัรูต้น้ทุนค่าเสื่อมราคา
ทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัปรงุศูนยก์ระจายสนิคา้ 
 
ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั* 
ในปี 2020  กลุ่มบรษิทั มกี าไรส าหรบัปี  59.74 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิ4.39% โดยโดยมกี าไรสุทธิ
เพิม่ขึน้จากปี2019 เท่ากบั 13.21 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 28.39% 
 
Organic Growth 
Sea freight ,Transportation, Air Freight ,Consolidation ,Warehouse ,Laem Chabang Yard and 
Dangerous goods มแีผนธุรกจิเตบิโตขึน้ 20 % ในปี 2021 และ 
LOGISTICS LEASING มแีผนขยายปล่อยสนิเชื่อ 200 ลา้นบาท ในปี 2021 
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CAC 
บรษิทัลงนาม “ค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎบิตั ิ(Collective Action Coalition)  ของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อตา้นทางทุจรติ” ตามแผนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่5/2562 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 ขณะนี้บรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
 

 ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรรบัทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและข้อมูลที่ ส าคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

  
 
ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 
นามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 
 

มติท่ีประชุม วาระนี้ไม่ตอ้งผ่านการลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
  
วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
  

ประธานฯ มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 
 

 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า  
 
จากงบการเงินรวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทั มสีนิทรพัย์รวม 1,027.11 ล้านบาท มหีนี้สนิรวม 376.84 ลา้นบาท มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไม่รวมส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุม) 643.61 
ล้านบาท ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 37.11 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.12% มผีลมาจากการเพิม่ขึน้จาก
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี และการเพิม่ขึน้ของเงนิส ารองการจ่ายโดยการใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  
 ในส่วนของผลการด าเนินงาน กลุ่มบรษิทั มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,352.18 ล้านบาท ต้นทุนการ
ให้บรกิาร 1,088.97 ล้านบาท (คดิเป็น 80.53%จากรายไดก้ารใหบ้รกิาร) ก าไรขัน้ต้น 263.21 ล้านบาท (คดิ
เป็น 19.47%จากรายไดก้ารให้บรกิาร) ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 187.10 ล้านบาท (คดิเป็น 13.76%
จากรายไดร้วม) และก าไรส าหรบัปี ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิัท 59.74 ล้านบาท(คดิเป็น 4.39%จากรายได้
รวม)   ก าไรต่อหุน้ 0.109 บาท/หุน้ 
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จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัท มสีนิทรพัย์รวม 908.73 ล้านบาท มีหนี้สนิรวม 337.21 ล้านบาท มส่ีวน
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 571.52 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 23.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
4.21% มผีลมาจากการเพิม่ขึน้จากก าไรสุทธสิ าหรบัปี และการเพิ่มขึน้ของเงนิส ารองการจ่ายโดยการใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์

ในส่วนของผลการด าเนินงาน บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 858.75 ลา้นบาท ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 689.23 
ล้านบาท (คิดเป็น 80.26 %จากรายได้การให้บรกิาร) ก าไรขัน้ต้น 169.52 ล้านบาท(คดิเป็น 19.74 %จาก
รายได้การให้บรกิาร)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 131.09 ล้านบาท(คดิเป็น 14.89 %จากรายได้รวม)  
และก าไรส าหรบัปีของบรษิทั 45.73 ลา้นบาท(คดิเป็น 5.19 %จากรายไดร้วม)   ก าไรต่อหุน้ 0.083 บาท/หุน้ 
ส าหรบังบกระแสเงนิสด กลุ่มบรษิัท มีเงนิสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2.26 ล้านบาท เงนิสดใช้ไปใน
กจิกรรมลงทุน  70.83 ลา้นบาท และเงนิสดใขไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 45.90 ลา้นบาท 
 
งบการเงนิดงักล่าว ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั โดยผู้สอบบญัชแีสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวว่า มคีวามถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตราฐานการรายงานทางการเงนิ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตังิบการเงนิของบรษิัทส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

  
การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,707 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  
 
 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 10 

 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  

ประธานฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่าเงนิปันผล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ ภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิส ารองตามกฏหมายและเงนิส ารองอื่น (ถา้ม)ี 
 
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  45,725,088 บาท รวมทัง้จดัสรรก าไรส าหรบัปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 
2,286,255 บาท(สองลา้นสองแสนแปดหมื่นหกพนัสองรอ้ยหา้สบิหา้บาทถว้น) (อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไร
สุทธสิ าหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ)  
 
ทัง้นี้บรษิทั ขอแจง้ใหท้ราบว่า บรษิทัเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผล เป็นเงนิสด  ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 
550,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30,250,000 บาท(สามสบิลา้นสองแสนหา้
หมื่นบาทถว้น) หรอืคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 66.15 ของก าไรส าหรบัปี 
ในกรณีทีท่ีป่ระชุมอนุมตั ิบรษิทัฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่
9 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564 
 

เปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผล และก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 (เสนอ) 
ก าไรสุทธ ิ(บาท) 44,783,640 45,725,088  
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ 0.050 บาท 0.055 บาท 
จ านวนเงนิปันผล (บาท) 27,500,000 30,250,000 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสุทธ ิ(%) 61.40 66.15  

  

ความเหน็คณะกรรมการ  

ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม  –  31 ธนัวาคม 2563 

1) คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบการจดัสรรเงนิก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  จ านวน 2,286,255  บาท  

2) การจ่ายเงนิปันผล ตามมติคณะกรรมการบรษิัทในการประชุมครัง้ที่  1/2564 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์
2564 ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบั
ปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 45,725,088 บาท รวมทัง้จัดสรรก าไรส าหรบัปีเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมาย และมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ส าหรบัผลการ
ด าเนินงานของรอบปีบัญชี ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
จ านวน 550,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30,250,000 บาท 
บรษิัทฯ จะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธริบัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที่ 9 มนีาคม 
2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564  
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 ก่อนการพจิารณาวาระที ่5. กรรมการผูค้รบวาระออกจากต าแหน่งทัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์กลัยา
ภรณ์ ปานมะเรงิ และ ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานนัท ์ ขออนุญาตออกจากหอ้งประชุม 
 

 ดร.สนัตสุิข  โฆษิอาภานันท์ ประธานทีป่ระชุมได้ มอบหมายให้ นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  เป็นประธานทีป่ระชุมในวาระนี้ 
 

 เมื่อกรรมการทัง้ 2 ท่านไดอ้อกจากหอ้งประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ประธานไดด้ าเนินการประชุมในวาระที ่5 ต่อไป 
  
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นายกณวรรธน์ อรญั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า  
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง
หนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
ส่วนหนึ่งในสาม ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการทีจ่ะออกตามวาระ 
ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะออกตามวาระนี้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้
ปัจจุบนั บรษิทัฯมกีรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ดงันัน้ จงึมกีรรมการ 2 ท่านทีด่ ารงต าแหน่งนานสุดเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ ไดแ้ก ่

 
การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ  

และออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอให ้

แจง้ชื่อ นามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะะ แลว้
จงึเสนอความเหน็ 

  
 หากไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 45,725,088 บาท รวมทัง้จดัสรรก าไรส าหรบั
ปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 2,286,255 บาท (อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธสิ าหรบัปีของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ)ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 
550,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 30,250,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน 200 หุน้ 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 12 

 

  ท่านที ่1 รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 

   ท่านที ่2 ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานันท ์                 กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัจาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ รวมถงึ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้  2 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง  
เน่ืองจากกรรมการทัง้ 2 เป็นผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ มคีุณสมบตัทิี่
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
บรษิัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ก าหนด ทัง้นี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการ และขอใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 
  

การลงมติ ส าหรบัวาระนี้จะแจง้พจิารณารายบุคคล วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้ือหุ้นทุก
ท่านส่งบตัรคะแนนทัง้ใน กรณีที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง โดยเจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัจะไปเกบ็บตัรลงคะแนนส าหรบัผูไ้ดร้บัการเสนอ ชื่อทัง้ 2 คน จากท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกนัในคราวเดยีว 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนทัง้ เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยี โดยทีย่งัไม่ตอ้งฉีกและยงัไม่ตอ้ง
ส่งบตัรลงคะแนน เน่ืองจากจะเกบ็บตัรลงคะแนนพรอ้มกนัในครัง้เดยีว โดยขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
ขอใหท้ีป่ระชุมเริม่ต้นพจิารณาจากท่านท่ี 1 รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเริง  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ และท่านที่ 2 ดร.สนัตสุิข  
โฆษิอาภานันท์  กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ตาม
ขอ้มลูประวตัทิีไ่ดส่้งใหท้่านไปแลว้ 

 
ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 
นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 
 
หากไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและ
ลงชื่อในใบลงคะแนน  

  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ราย กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 1) รองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ  
เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
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ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  2) ดร.สนัติสุข  โฆษิอาภานันท ์กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร  

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้  

 ก่อนเขา้ระเบยีบวาระการประชุมที ่6 ไดท้ าการเชญิรองศาสตราจารยก์ลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ และ 
ดร.สนัตสุิข  โฆษอิาภานันท ์ กลบัเขา้หอ้งประชุม  

  
วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน  เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

 
 รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุด

ย่อย ในปี 2562 ปี 2563 และในปีที่เสนอนี้ ปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเ เสนอ

พจิารณค่าเบีย้ประชุมเป็นอตัราเดมิ ตัง้แต่ปี 2560  สรุปดงันี้ 
 

ค่าเบีย้ประชมุ 
กรรมการ/กรรมการชุดย่อย 

เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 
ปีทีเ่สนอ 

1. คณะกรรมการบรษิทั        
• ประธานกรรมการบรษิทั  30,000 30,000 30,000 

• กรรมการบรษิทั 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 
  
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้กลัน่กรองและพจิารณาอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมใน

หลายด้าน ครบทุกมิติ  ทัง้ความสอดคล้องกับสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และเปรยีบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากภาวะหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุม โดยไม่มผีลประโยชน์
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อื่นใด น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา 
  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา

ประชุม 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2564 ดว้ย 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2564 
  

ประธานฯ มอบหมายให ้รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
 

 รองศาสตราจารย ์กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข

เพิม่เตมิ) ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุก
ปี  โดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮารค์เูปอรส์ เอ
บเีอเอส จ ากดั ตามรายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 

 1. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266  หรอื 
(เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัปี 2558 – 2563 รวม
ระยะเวลา 6 ปี) 
2. นางสาวศนิชา อคัรกติลาภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 หรอื 
(ยงัไม่เคยท าการสอบทาน หรอืตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
3. นายไพบูล ตนักูล                                       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 
(ยงัไม่เคยท าการสอบทาน หรอืตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั) 
 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัทและบรษิทัย่อย ทัง้นี้ 
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ผูส้อบบญัชทีุกรายเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ส านักงาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่
เสนอมานัน้ ไดท้ าหน้าทีใ่นการสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 2558  
 
ทัง้นี้ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมา มคีวามเป็นอสิระ มทีกัษะความรู ้ประสบการณ์และทมีงานที่เพยีงพอ
ในการปฎิบตัิงานสอบบญัชี ไม่มีความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสียกบับรษิัท/ผู้บรหิาร/ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอื
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 
คณะกรรมการบรษิทั ฯ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าสอบบญัช ี
ประจ าปี 2564 จ านวนเงนิไม่เกนิ 2,650,000 บาท  โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

  
การลงมติ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง
ชื่อในใบลงคะแนน 

  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพร์ซวอเตอรเ์ฮาร์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยม ี

รายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้  
1. คุณนภนุช  อภชิาตเสถยีร                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266  หรอื 
2. นางสาวศนิชา อคัรกติลาภ                 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 หรอื 
3. นายไพบูล ตนักูล                    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท และบรษิัทย่อย ประจ าปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีุกราย เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. โดยก าหนดค่าตอบแทนจ านวนรวมไม่เกนิ 2,650,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โซนิค 

อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (SONIC-W1) 
 

 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน
การเงนิของบรษิัท เพื่อให้บรษิัทมีความยดืหยุ่นทางการเงนิในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อ
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ส ารองเงนิไว้ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั บรษิัท โซนิค อนิเตอร์เฟรท 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามรายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 ที่จดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัทฯ (สิง่ที่ส่งมาด้วย 13.) จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาใหบ้รษิทัออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั โซนิค อนิเตอร์
เฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) จ านวนไม่เกนิ 275,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน 
(Right Issue) ในอตัราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ SONIC-W1 และก าหนดราคาใช้สิทธ ิ
(Exercise Price) ส าหรบั (SONIC-W1) เป็น 1 บาท/หุ้น โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิส าหรบั SONIC-W1 ผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิสามารถใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธไิด ้4 ครัง้ ทัง้นี้ก าหนดการใชส้ทิธใินวนัทีใ่บส าคญั
แสดงสทิธมิอีายุครบ 2 ปี นับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิวนัที ่22 เมษายน 2564 โดยครัง้ที ่1 จะใชส้ทิธใิน
วนัที่ 21 ตุลาคม 2564 ครัง้ที่ 2 จะใช้สิทธิในวนัที่ 21 เมษายน 2565 ครัง้ที่ 3 จะใช้สิทธิในวันที่ 21 ตุลาคม 
2565 ครัง้สุดทา้ย จะใชส้ทิธใินวนัที ่21 เมษายน 2566 (ในกรณีทีว่นัก าหนดการใชส้ทิธติรงกบัวนัหยุดท าการให้
เลื่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธดิงักล่าว เป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนหน้าวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้ดงักล่าว) 

และก าหนดใหว้นัที ่9 มนีาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (Record Date)  

การออกใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว จะมผีลกระทบภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 
แบ่งออกเป็น (1) ผลกระทบดา้น Control Dilution ต่อผูถ้อืหุน้เดมิ หากบุคคลทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุ้นเดมิมกีารใชส้ทิธซิื้อ
หุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน ประมาณรอ้ยละ 33.33  (2) ผลกระทบดา้น Price Dilution หากมี
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิSONIC-W1 และผูถ้อืหุน้เดมิใชส้ทิธทิัง้จ านวนราคาหุน้ของบรษิทั จะ
ได้รบัผลกระทบด้านราคาประมาณร้อยละ 18.39 เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสทิธทิี่ 1 บาทต่อหุ้น เป็น
ราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) เท่ากบั 2.23 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักของหุน้ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 
กุมภาพันธ์ 2564 (ระหว่างวนัที่ 29 มกราคม 2564 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564)  และ (3) ผลกระทบด้าน EPS 
Dilution หากมกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกในครัง้นี้ ทัง้จ านวนแลว้ ประมาณรอ้ยละ 33.33 

และมอบหมายให ้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั และ/หรอืบุคคลที่
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือคณะกรรมการบรหิารของบรษิัทมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้แรกและวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย และการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั รวมทัง้เงือ่นไขและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป การแกไ้ข
ถ้อยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสอืบรคิณห์สนธ ิและ/หรอืค าขอต่าง ๆ และ/
หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐาน
ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและ
หลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน า
ใบส าคญัแสดงสทิธิเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น
และสมควรเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท 

(SONIC-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยมรีายการของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุน้ทีจ่ะมสีทิธไิดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (Record Date) การมอบหมายให ้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมอี านาจในการก าหนดรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดง
สทิธ ิวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้แรกและวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย และการใช้สทิธแิปลงสภาพของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั รวมทัง้เงือ่นไขและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป การแกไ้ขถ้อยค า หรอื
ข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และ
หลกัฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึ่งรวมถึงการตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
และการน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการด าเนินการใด ๆ 
ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี้ ตามรายละเอยีดที่
ประธานฯ ไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 
  
วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
 

 ประธานฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัรา 2 
หุ้นสามญัเดมิต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า จงึไม่มผีลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ออกใบส าคญั
แสดงสทิธ ิอย่างไรกต็ามหากมกีารใชส้ทิธซิื้อหุน้ครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธโิดยบุคคลทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิ
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ทัง้จ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศการออกหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที่ 14.) ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ
ของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) ในอตัรา 2 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่
คดิมูลค่า และมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิัท และ/หรอืบุคคลที่
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้แรกและวนัก าหนดการใช้สทิธคิรัง้สุดท้าย และการใช้สทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั รวมทัง้เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวขอ้งต่อไป การลง
นามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นทีเ่กี่ยวขอ้งกับการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึง
การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิและการน าใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และการด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธใินครัง้นี้ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

  
การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถ้าผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

(SONIC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายการของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) 
วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมสีทิธไิด้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท  (Record 
Date) การมอบหมายให้ คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบริษัท และ/หรอืบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัมอี านาจในการก าหนด
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง วนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกและวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย และการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญั รวมทัง้เงื่อนไขและรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งต่อไป การ
แกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอต่าง ๆ 
และ/หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  และการ
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ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ 
ตามรายละเอยีดทีป่ระธานฯ ไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน – หุน้ 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 141,250,000 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

 ประธานฯ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดใหก้ารเพิม่ทุนของบรษิทัจะกระท าไดเ้มื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัเงนิ
ค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรอืในกรณีหุ้นจ าหน่ายยงัไม่ครบ หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรบัหุ้นกู้แปลง
สภาพหรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัมหีุ้นสามญั
คงเหลอืจากการเพิม่ทุนเพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของ บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จา
กัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("SONIC-ESOP 2018") ("
ใบส าคญัแสดงสทิธ"ิ)(SONIC_WA) จ านวน 30,000,000 หน่วย/หุน้ และใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ยงัไม่หมดอายุ
การใชส้ทิธ ิดงันัน้จงึสามารถเพิม่ทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งลดทุน 

อน่ึง เพื่อใหส้อดคล้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั โซนิค อนิเตอร์
เฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) และเพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน (Right 
Issue) และเพื่อรองรบัการปรบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซนิค 
อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทฯ อีกจ านวน 141,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 290,000,00 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีน 431,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจานวน 282,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน บรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เป็นดงันี้ 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีนจ านวน     431,250,000   บาท  (สีร่อ้ยสามสบิเอด็ลา้นสองแสนหา้หมื่นบาท) 
 แบ่งออกเป็น   862,500,000 หุน้  (แปดรอ้ยหกสบิสองลา้นหา้แสนหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ              0.50  บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั   862,500,000 หุน้ (แปดรอ้ยหกสบิสองลา้นหา้แสนหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ                  -  หุน้ (-หุน้)” 

โดยมอบหมายให ้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั มอี านาจใน
การแก้ไขถ้อยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ หนังสอืบรคิณห์สนธ ิและ/หรอืค าขอต่าง 
ๆ และ/หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
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โดยมวีตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุนปรากฏรายละเอยีดตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบั 
14 จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถ้าผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

 
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 141,250,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบยีนเดมิ 290,000,00 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 431,250,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ านวน 282,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิอง
บรษิทัฯ ขอ้ 4. เป็น 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบยีนจ านวน     431,250,000   บาท  (สีร่อ้ยสามสบิเอด็ลา้นสองแสนหา้หมื่นบาท) 
 แบ่งออกเป็น   862,500,000 หุน้  (แปดรอ้ยหกสบิสองลา้นหา้แสนหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ              0.50  บาท (หา้สบิสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั   862,500,000 หุน้ (แปดรอ้ยหกสบิสองลา้นหา้แสนหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ                  -  หุน้ (-หุน้)” 

โดยมอบหมายให ้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั มอี านาจ
ในการแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอ
ต่าง ๆ และ/หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่
ทุนจดทะเบยีนและการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตามทีป่ระธานฯไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 
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วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 282,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 

 ประธานฯ น าเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัในวาระขา้งต้น จะขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั จ านวน 282,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใช้
สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบริษทั ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) และเพื่อรองรบัการปรบัสทิธิ
ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (SONIC-
ESOP 2018) ตามรายละเอยีดดงันี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 275,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 7,500,000 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018) 

ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืเนื่องจากไม่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ที่ออกใหม่ บรษิทัจะน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาต่อไป  โดยมรีายละเอยีดการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ทัง้นี้  หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธเิพื่อซื้อหุน้สามญัของบรษิัทดงักล่าวขา้งต้น ขอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วนัที่
ออกใบส าคญัแสดงสทิธ ิวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้แรกและวนัก าหนดการใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย และการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั รวมทัง้เงื่อนไขและรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้งต่อไป การ
แกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืค าขอต่าง ๆ 
และ/หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนในการยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ 
และหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการ
ด าเนินการใด ๆ ตามทีจ่ าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นี้ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

  
การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 282,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท ดงันี้ 

 1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 275,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 (SONIC-W1) ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วน 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จ านวน 7,500,000 หุน้ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อ
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) (SONIC-ESOP 2018) 

ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืเนื่องจากไม่มกีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ทีอ่อกใหม่ บรษิทัจะน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาต่อไป ตามรายละเอียดที่ประธานฯ ไดเ้สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 
  
วาระท่ี 12 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไข/เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยการเพ่ิมวตัถปุระสงค์ของ

บริษทัอีก 3 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงคท์ัง้ส้ิน 46 ข้อ 
 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการและเลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นายรนทั เลยีวเลศิสกุลชยั น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และเพื่อให้
ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บรษิัทอาจจะขยายในอนาคต บรษิัทจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 3 ขอ้ คอืขอ้ 44 - 46 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิดงันี้ 

ขอ้ 44 ประกอบกิจการสถานีบรรทุก,ขนส่ง,ขนถ่าย สนิคา้ทุกชนิดทุกประเภท ท างานเกบ็,ซ่อมบ ารุง 
ดแูลรกัษา ท าความสะอาดลา้งตูค้อนเทรนเนอร ์ทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ 45 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า จ าหน่าย อุปกรณ์ และโปรแกรมการเขยีนเอกสารความ
ปลอดภยั (Safety Data Sheet Authoring Program) ได้แก่ เอกสารความปลอดภยัในการใช้
งานขนส่งสนิค้าทุกชนิด ส าหรบัผู้น าเขา้-ส่งออกทุกประเภท และพร้อมให้บรกิารติดตัง้ดูแล
ระบบดว้ย 

ขอ้ 46 ประกอบกจิการเป็นสถานฝึกอบรม สมัมนา และ สมัมนาทางวชิาการ 

โดยการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบรษิทันัน้ บรษิทัตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัข้อ 3. เรื่อง
วตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัขา้งตน้ เป็นดงันี้ 

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

นอกจากนี้ เสนอใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจ
กระท าการแทนบรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบั
การด าเนินการดงักล่าว แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพิม่วตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไป
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ตามค าสัง่ของนายทะเบยีน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

       
การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา 

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกุล ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
มติท่ีประชมุ ประชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัอกี 3 ขอ้ คอืขอ้ 44-46 เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการด าเนินธุรกจิดงันี้ 

ขอ้ 44 ประกอบกิจการสถานีบรรทุก,ขนส่ง,ขนถ่าย สนิคา้ทุกชนิดทุกประเภท ท างานเกบ็,ซ่อมบ ารุง 
ดแูลรกัษา ท าความสะอาดลา้งตูค้อนเทรนเนอร ์ทุกชนิดทุกประเภท 

ขอ้ 45 ประกอบกิจการตัวแทนนายหน้า จ าหน่าย อุปกรณ์ และโปรแกรมการเขยีนเอกสารความ
ปลอดภยั (Safety Data Sheet Authoring Program) ได้แก่ เอกสารความปลอดภยัในการใช้
งานขนส่งสนิค้าทุกชนิด ส าหรบัผู้น าเขา้-ส่งออกทุกประเภท และพร้อมให้บรกิารติดตัง้ดูแล
ระบบดว้ย 

ขอ้ 46 ประกอบกจิการเป็นสถานฝึกอบรม สมัมนา และ สมัมนาทางวชิาการ 

และการแก้ไขวตัถุประสงคข์องบรษิทันัน้ บรษิทัต้องแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัขอ้ 3. เรื่อง
วตัถุประสงคข์องบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัขา้งตน้ เป็นดงันี้ 

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

และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิัทหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทน
บรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการด าเนินการ
ดงักล่าว แก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3. เพิม่วตัถุประสงค์ของบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบียน ตามที่นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน – หุน้ 
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วาระท่ี 13 พิจารณาและอนุมติัการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัโดยการเพ่ิมข้อท่ี 65 เก่ียวกบัการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการและเลขานุการบรษิทั ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย น าเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไข
เพิม่เติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท โซนิค 
อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้มีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่65 เกี่ยวกบัการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทั ดงันี้ 

ขอ้ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัภายใต้ขอ้บงัคบัฉบบันี้ หรอืการประชุม
ตามที่กฎหมายบญัญัตใิห้ต้องมกีารประชุม สามารถจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ ทัง้นี้ในการจดัการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 

และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทน
บรษิทั หรอืประธานเจา้หน้าที่บรหิาร มอี านาจด าเนินการใดๆ ตามทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการด าเนินการ
แก้ไข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัโดยการเพิม่ขอ้ที่ 65 เกี่ยวกบัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้
ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
 

การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา 
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 

นามสกลุ ใหท้ีป่ระชมุทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 

  
 หากไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัโดยการเพิม่ขอ้ที ่65 เกีย่วกบัการ

ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นดงันี้ 

ขอ้ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัภายใต้ขอ้บงัคบัฉบบันี้ หรอืการประชุม
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิห้ต้องมีการประชุม สามารถจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ทัง้นี้ในการ
จดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 

และใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการ หรอืบุคคลที่ คณะกรรมการบริษทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการ
แทนบริษัท หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร มอี านาจด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
ด าเนินการดงักล่าว การแกไ้ข/เพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัโดยการเพิม่ขอ้ที ่65 เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
นายทะเบยีน ตามทีน่ายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
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จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000% 
 รวม 408,597,907 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00% 
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 
  
วาระท่ี 14 พิจารณารบัทราบการแก้ไข/เปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน IPO 

 
 ประธานฯ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าตามทีบ่รษิทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

และเขา้ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ ในระหว่างวนัที ่8-10  ตุลาคม 2561  จ านวน 150 ลา้น
หุน้ ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท ไดร้บัเงนิจากการเพิ่มทุนทัง้สิน้ ประมาณ 284.01 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกั
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการเสนอขาย
หุน้แล้ว)  โดยมวีตัถุประสงค์ในการใช้เงนิ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯนัน้ (ตามตารางดา้นล่าง) 
ดงันัน้เพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั บรษิทัฯจงึมกีารพจิารณาทบทวนความเหมาะสมในเรื่องของ
น ้าหนักการลงทุนในการพฒันาศูนย์รวบรวมและกระจายสนิคา้ และการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใหม่  โดยการเปลีย่นแปลงน ้าหนักการลงทุนดงักล่าวถอืเป็นการเปลีย่นแปลงอย่างไม่เป็นนัยส าคญั  ดว้ยวธิี
เกลีย่วงเงนิลงทุนระหว่างรายการทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูไวแ้ลว้ 

  
ทัง้นี้บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงน ้าหนักการลงทุน ดงันี้ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรรายงานการแก้ไข/เปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งนิ IPO ของบรษิทัอย่าง
ไม่เป็นนัยส าคญัด้วยวิธกีารเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รบัทราบ 
 
ผูด้ าเนินการประชุมไดถ้ามทีป่ระชุม ถา้ผูถ้อืหุน้ท่านใดขอแกไ้ข หรอืมคี าถาม หรอืมขีอ้คดิเหน็ ขอใหแ้จง้ชื่อ 
นามสกุล ใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้แจง้สถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง หรอืรบัมอบฉนัทะ แลว้จงึเสนอ
ความเหน็ 
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วาระท่ี 15 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 วาระนี้ก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผูบ้รหิารในเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทัฯ (ถ้าม)ี ดงันัน้
จะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิละไม่มกีารลงมตใิดๆ 

  
 ในการนี้ มผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม และใหค้วามเหน็ต่างๆ ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
  
 ค าถามจากผู้ถอืหุ้น 
  
 ท่านแรก คณุพงศจรญู ศรีโสวนันา สมาคมสงเสริมผู้ลงทุนไทย ค าถามดงัน้ี 

ค าถามที ่1 ถามว่า จากปัญหาการระบาดโควดิ 19 ทีรุ่นแรงในรอบใหม่นี้ มผีลกระทบการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมามากน้อยแค่ไหนและบรษิทัมกีลยุทธ์ในการด าเนินการอย่างไรเพื่อฝัน
ฝ่าอุปสรรคดงักล่าว 

 เรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า “สถานการณ์โควดิกระทบไปทุกๆที ่ ทางบรษิทัเองกไ็ดร้บั

ผลกระทบบา้ง และกพ็ยายามทีจ่ะแกไ้ขสถานการณ์ซึง่รอบใหม่นี้เราเองไมห่นักใจเท่ารอบแรก เพราะรอบ
แรกเรายงัไม่ทนัตัง้ตวัและจนถงึปัจจบุนัเรายงัสามารถรบัมอืกบัสถานการณ์โควดิดว้ยความพรอ้มของบรษิทั 
ฐานลูกคา้และทมีงานเรา จงึไมก่งัวลกบัสถานการณ์โควดิ เน่ืองจากเราใหบ้รกิารเป็นผูข้นส่งสนิคา้ จงึไดร้บั
ผลกระทบไมม่าก” 
 

 ค าถามที ่ 2 ถามว่า ขอใหช้่วยอพัเดทกรณีพพิาทของบรษิทัทีแ่จง้ว่าเป็นคดฟ้ีองรอ้ง และขอ้พพิาทของ
กลุ่มกจิการ 

 เรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า “ตามทีบ่รษิทัมกีารเปิดเผยในรายงานประจ าปีไปแลว้นัน้ 

สถานะเป็นไปตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในรายงาน ซึง่จะมกีารอพัเดตขอ้มลูต่างๆในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
รายไตรมาส ต่อไป 
 

 ท่านท่ีสอง คณุวิภาวรรณ  จนัทรศ์ภุลิน ค าถามดงัน้ี 
ถามว่า ขอสอบถามเกีย่วกบัเรื่องการปรบัตวัในสถานการณ์โควดิ 

 เรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า  “เรามกีารขยายฐานลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศผ่าน

ตวัแทนหรอืAgent ชว่งนี้ทางบรษิทัเพิม่การท างานร่วมมอืกบั Agent มากขึน้พรอ้มทัง้ประสานงานกบับรษิทั
ตวัแทนเรอือย่างใกลช้ดิดว้ยประสบการณ์และความสมัพนัธท์ีด่ทีีเ่รามกีบับรษิทัสายเดนิเรอืต่างๆท าใหเ้รา
ไม่ไดร้บัผลกระทบ ซึง่บางส่วนเป็นผลบวกต่อบรษิทัดว้ย ส่วนดา้นเทคโนโลยดีา้นไอททีางบรษิทัใช้
ซอฟตแ์วรอ์ยู่แลว้ ซึง่เราเองพยายามทีจ่ะเชื่อมต่อกบัไอทขีองสายการเดนิเรอืและลูกคา้ทีต่อ้งการเชื่อมต่อ 
และเรายงัเปิดกวา้งในการเชื่อมต่อระหว่างกนั ในระหว่างนี้ไม่พบปัญหาอะไร” 

  

มติท่ีประชุม วาระนี้ไม่ตอ้งผ่านการลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 27 

 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความคดิเหน็หรอืมคี าถาม อกีประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.54 น. 
  
  
  
 ลงชื่อ .........................-ลงนาม-............................ ประธานทีป่ระชุม  
 (ดร.สนัติสุข โฆษิอาภานันท์)  
  
  
 ลงชื่อ .........................-ลงนาม-............................ เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 (นายรนัท  เลยีวเลศิสกุลชยั)  

 


