
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จํากัด (มหาชน)

ประจําปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
- เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียนโปรดนําแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อ
  เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
- งดแจกของที่ระลึก และ เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถจัด
  ที่นั่งประชุมไว้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น
  มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม
  ประชุมด้วยตนเอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK
  (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดงประวัติการได้รับวัคซีนครบ
  ตามที่กําหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนเข้าห้องประชุม
- หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกําหนด
  จากหน่วยงานของรัฐเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการ
  ดําเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท  
  (https://sonic.co.th/) รวมถึงส่ือต่าง ๆ 
  ตามความเหมาะสมต่อไป 



    

แนวปฏบิตัใินการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
ซึง่สอดคลอ้งตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี ้

1. ขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง เพือ่เป็น

การป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อ

สขุอนามัยของผูถ้อืหุน้   

2. กรณีทีผู่ ้ถอืหุน้ประสงคจ์ะส่งค าถามเกีย่วกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ โปรดระบุค าถามพรอ้มชื่อ นามสกุล 

หมายเลขโทรศัพท ์ อเีมล ์(ถา้ม)ี ผา่นชอ่งทางอเีมล:์ companysecretary@sonic.co.th  

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคเ์ขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัขอความรว่มมอืใหท้กุทา่น

ปฏบิตัติาม ขอ้ก าหนด ดงันี ้ 

3.1 บรษัิทไดจ้ัดใหม้จีุดคัดกรองบรเิวณกอ่นเขา้งาน พรอ้มอปุกรณ์ป้องกันตา่ง ๆ บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ กรณีที่
พบผูม้คีวามเสีย่ง บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเขา้ไปในพืน้ทีจ่ัดประชมุ โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษัิท หรอืผูอ้ืน่ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้

 
3.2 บรษัิทขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุสวมใสห่นา้กากอนามัยตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชมุ เพือ่ความปลอดภัยของ

ทา่นและบคุคลขา้งเคยีง  

3.3 บรษัิทจัดเตรียมที่น่ังในหอ้งประชุมใหม้ีระยะห่างระหว่างที่น่ังไม่นอ้ยกว่า 1-2 เมตรต่อที่น่ัง จึงอาจท าใหม้ี

ขอ้จ ากัด เกีย่วกับจ านวนที่น่ังประชมุและหากทีน่ั่งเต็มแลว้ บรษัิทฯ ขอความร่วมมือใหท้่านพจิารณามอบฉันทะ
แทนการเขา้ร่วมประชมุ  

3.4 บรษัิทงดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบรเิวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการ

สมัผัสและ ลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  

3.5 บรษัิทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามใหเ้ขียนลง

กระดาษและ สง่ค าถามใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิท เพือ่จัดสง่ค าถามแกป่ระธานในทีป่ระชมุต่อไป  

3.6 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธผิูเ้ขา้ร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดง

ประวัตกิารไดร้ับวัคซนีครบตามทีก่ าหนดอยา่งนอ้ย 2 เข็ม กอ่นเขา้หอ้งประชมุ 

บรษัิทงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย
ของ ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการรับรายงานดังกลา่วในแบบรูปเลม่ สามารถ

ตดิตอ่ไดท้ีอ่เีมลบรษัิท companysecretary@sonic.co.th เพือ่จัดสง่ใหแ้กท่า่นตอ่ไป 

  
หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงต่อไป หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิม่เตมิเกีย่วกับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้

บรษัิทขอสงวนสทิธใินการแจง้เกีย่วกับการปรับเปลีย่นการด าเนนิการดังกลา่วใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์อง

บรษัิท  (https://sonic.co.th/) รวมถงึสือ่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมตอ่ไป 
       

 
 

 

ขอแสดงความนับถอื 
บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 

บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญอย่างยิง่กับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใน
ฐานะผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ในกรณีที ่ทา่นเป็นผูร้ับฉันทะ ผูร้ับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวดว้ย และเพือ่ใหท้่านมั่นใจได ้
วา่เราจะใหค้วามคุม้ครองและปฏบัิตติอ่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยสอดคลอ้งกับ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
พ.ศ. 2562 จงึขอแจง้รายละเอียดการด าเนินการกับขอ้มูลสว่นบุคคล ซึง่อาจเกดิขึน้ ตลอดจนแจง้ใหท้่านทราบถงึ
สทิธใินขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามแบบแจง้เกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Notice) ส าหรับผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้กู ้
และผูแ้ทนของบคุคลดังกลา่ว รายละเอยีดตาม QR Code ทีไ่ดแ้นบมานี้ 
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วันที ่23 มนีาคม 2565 
 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน)  

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

 2. ค าชีแ้จง เงือ่นไข หลักเกณฑ ์และวธิปีฎบัิตใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

 3. รายงานประจ าปี 2564 (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 2565 

 10. แบบขอรับหนังสอืรายงานประจ าปี 

 11. ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

 12. แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 

ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ 
ตามระเบยีบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล บรษัิทจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่จัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และไดจั้ดท า
รายงานการประชุมไวเ้ป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิง่ที่สง่มา

ดว้ยล าดับที ่1. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 

2564 ซึง่ไดบั้นทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ และใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณารับรอง
รายงานการประชมุดังกลา่วตอ่ไป 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
 

 
วาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2564 และ

รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั 

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล บรษัิทไดจ้ัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการบรษัิท เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษัิท ในรอบปี 2564 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิท

ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ
ที่ 3.) ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับขอ้ 44. กจิการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพงึกระท า คือ 

พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงถงึผลการด าเนนิการของบรษัิทในรอบ
ปีทีผ่า่นมา  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานเกีย่วกับผลการด าเนนิงานและขอ้มูลทีส่ าคัญ ซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2564 

และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิทใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รับทราบ  

การลงมต ิ  วาระนี้ไมต่อ้งผา่นการลงมต ิเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
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วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบ 

ปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 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 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั ้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า การปฏบัิตงิานตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชแีละการตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ และทันเวลา มีระบบควบคุมภายในที่ดเีพียงพอและไดจ้ัดท าตามหลักการ

บัญชทีีร่ับรองท่ัวไปแลว้ 
  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษัิทส าหรับรอบปีบัญช ีสิน้สดุ ณ 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชรีับอนุญาตของบรษัิท ไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด และใหน้ าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตติ่อไป  

 

 

 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิ
ปนัผลส าหรบัผลการด าเนนิงานในปีทีผ่า่นมา สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

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

  (หน่วย : บาท) 

 2564 2563 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

สนิทรัพยร์วม 1,657,097,407 1,387,347,322 1,027,109,197 908,732,327 

หนี้สนิรวม 628,766,289 546,509,910 376,835,257 337,206,388 

สว่นของเจา้ของของบรษัิทใหญ ่ 1,014,745,118 840,837,412 643,612,736 571,525,939 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,352,015,601 2,199,947,715 1,352,179,983 858,754,735 

ก าไรส าหรับปี สว่นทีเ่ป็นของเจา้ของบรษัิทใหญ่ 226,140,171 124,319,262 59,740,416 45,725,088 

ก าไรตอ่หุน้(บาท/หุน้) 0.388 0.213 0.109 0.083 
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อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ และการ
ด าเนนิการดังกล่าวจะตอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท และ/

หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 

ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการบรษัิทที่อนุมัตจิ่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมัตติอ่ที่

ประชุมผูถ้ือหุน้ เวน้แต่ เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจ
อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้รายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราว

ตอ่ไป 

ส าหรับผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ 
มกี าไรสทุธสิ าหรับปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 124,319,262 บาท รวมทัง้จัดสรรก าไรส าหรับ

ปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 6,215,964 บาท (อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ

ส าหรับปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ)  

บรษัิทฯ จงึเห็นควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด  ส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ซึง่มีจ านวนหุน้
ทั ้งหมด 717,318,808 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 

78,905,068.88 บาท หรือคดิเป็นอัตราส่วนรอ้ยละ 63.47  ของก าไรส าหรับปี ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ทีก่ าหนดไว ้

    
   อัตราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 เปรยีบเทยีบกับปีทีผ่า่นมา สรุปไดด้ังนี้ 

 

เปรยีบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผล และก าไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) 

  
รายการ ปี 2563  ปี 2564 (เสนอ) 

ก าไรสทุธ ิ(บาท) 45,725,088  124,319,262  

อัตราเงนิปันผลตอ่หุน้ 0.055 บาท 0.11 บาท 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 

เทยีบก าไรสทุธ ิ(%) 66.15 63.47 

 
ความเหน็คณะกรรมการ ผลการด าเนนิงานของบรษัิท ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม  –  31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษัิท

จงึมมีต ิดังนี้  
 

1) คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบการจดัสรรเงนิก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535  จ านวน 6,215,964  บาท  
 

2) การจ่ายเงนิปันผล ตามมตคิณะกรรมการบรษัิทในการประชมุครัง้ที ่1/2565 เมือ่วันที ่22 กมุภาพันธ ์2565 ผลการ
ด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 บรษัิทฯ มกี าไรสทุธสิ าหรับปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

124,319,262 บาท รวมทัง้จัดสรรก าไรส าหรับปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย และมมีตอินุมัตจิ่ายเงนิปันผลเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ส าหรับผลการด าเนนิงานของรอบปีบัญช ีตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ จ านวน 717,318,808 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.11 บาท บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 78,905,068.88 

บาท 

3) บรษัิทฯ จะก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธริับเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และ

ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่27 พฤษภาคม 2565  ใหน้ าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิตอ่ไป 

 
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
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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 3 ทา่น ไดแ้ก ่

 
ทา่นที ่1   นายกณวรรธน ์ อรัญ    กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
ทา่นที ่2   นายรัฐวัฒน ์ ศขุสายชล    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 

      ทา่นที ่3   นายรนัท เลยีวเลศิสกลุชยั    กรรมการ  
 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชือ่บุคคลเพื่อพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ ระหวา่งวันที ่1 ตุลาคม 2564 ถงึวันที ่30 ธันวาคม 2564 โดยบรษัิทฯ 

ไดเ้ผยแพร่ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบผ่านชอ่งทางของ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซต ์

www.sonic.co.th ของบรษัิทฯซึง่เมือ่ครบก าหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มี ผูถ้ือหุน้รายใดเสนอชือ่
บคุคลเขา้มายังบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ที่พน้
ต าแหน่งตามวาระเป็นบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ในธุรกจิของบรษัิท 

เหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสดุแกก่ารด าเนนิงานของบรษัิทและไดผ้่านกระบวนการ
กลั่นกรอง มีการพจิารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแลว้

และบุคคลที่เสนอชือ่ใหเ้ป็น กรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระ

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งมีคุณสม บัติที่ ครบถ ว้นตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นชอบเสนอใหแ้ต่งตั ง้    

นายกณวรรธน์  อรัญ นายรัฐวัฒน์  ศขุสายชล และนายรนัท เลยีวเลศิสกลุชัย กลับเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อกีวาระ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาต่อไป 

 ในการประชมุ ไดใ้ชห้ลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการ

พจิารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทให ้
เป็นตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจ านวน โครงสรา้ง และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซอ้นของ
ธรุกจิ โดยไดพ้จิารณาคุณสมบัตเิป็นรายบุคคลอย่างละเอยีด รอบคอบ ดังนัน้ทีป่ระชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีอ่อกจากต าแหน่ง

ตามวาระใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อกีวาระหนึง่  

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพจิารณาถงึประโยชน์สูงสดุของธุรกจิของบรษัิท รวมถงึความสามารถ  ประสบการณ์ ความ

เชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบของกรรมการบรษัิท และไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง มีการ
พจิารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบรษัิทแลว้และบุคคลทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็น 

กรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง  
เห็นสมควรแต่งตัง้ นายกณวรรธน ์ อรัญ นายรัฐวัฒน์  ศขุสายชล และนายรนัท เลยีวเลศิสกลุชัย  

กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทอกีวาระหนึ่ง โดย

ประวัตขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน แนบมาพรอ้มแลว้ (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ
ที ่4.) 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 



หนังสอืบอกกลา่วนัดประชมุสามัญประจ าปีผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท  จ ากัด (มหาชน)                                                                                                      หนา้ 6  

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

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 2565 โดย
กลั่นกรองและพจิารณาอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมในหลายดา้น 

ครบทุกมิติ  ความสอดคลอ้งกับสภาวะโดยท่ัวไปของตลาดและ
อุตสาหกรรมที่ใกลเ้คียงกัน จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ประกอบดว้ย ค่าเบี้ย

ประชมุ โดยไมม่ผีลประโยชนอ์ืน่ใดนอกจากนี้สรุปตามตารางดังนี้ 

 

ค่าเบีย้ประชุม 
กรรมการ/กรรมการชุดย่อย 

เบีย้ประชุม (บาท/คน/คร ัง้) 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
 

ปี 2565 
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 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุม 

 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมตักิารแต่งต ัง้ผู ้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี
ประจ าปี 2565 

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 
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คณะกรรมการก ากับตลาดทนุฯ  พรอ้มทัง้เปรยีบเทยีบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ของบรษัิทใกลเ้คยีงกับบรษัิทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน  ดังนั้น จงึมีมตเิห็นชอบ

แต่งตั ้งผู ส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2565  และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  และใหน้ าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัติอ่ไปโดยมรีายชือ่ผูส้อบบัญชดัีงต่อไปนี้ 
 

1. นางสาวศนชิา อัครกติลาภ  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่8470  หรอื 

(ยังไม่เคยท าการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ
บรษัิท) 

2. นายไพบลู ตันกลู    ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4298 
(ยังไม่เคยท าการสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ

บรษัิท) 

3. นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที ่5266  หรอื 
(เป็นผูล้งนามสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทปี  

2558 – 2564 รวมระยะเวลา 7 ปี) 
 

สว่นของซึง่ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ทีเ่สนอมานัน้ ไดท้ าหนา้ทีใ่นการสอบบัญชขีองบรษัิท
และบรษัิทยอ่ย ตามรายละเอยีดดังกล่าวขา้งตน้ 

 

 ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบกับค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชใีนปีทีผ่่านมา 
 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

รอบปีบญัช ี

2564  

(ปีทีผ่า่นมา) 

รอบปีบญัช ี

2565  

(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. นางสาวศนชิา อัครกติลาภ  ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตเลขที ่8470  หรอื 

2. นายไพบลู ตันกลู    ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4298  หรอื 

3. นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่5266   
 

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

เกีย่วขอ้งกับบุคคลดังกลา่ว  จงึเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของ
บรษัิท 

การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที ่8 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 วันที ่8 มนีาคม 2565 มสีทิธเิขา้ร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ซึง่เป็นวันก าหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ (Record Date) ทัง้นี้เป็นไปตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

 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 าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพือ่ลดความ

เสีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

 
1. ขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทแทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกัน

และลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) และเพือ่สขุอนามัยของผูถ้อื
หุน้  โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข พรอ้มเอกสารประกอบ ตามวธิกีารซึง่แสดงไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามัญผูถ้ือ

หุน้ ประจ าปี  2565 และส่งกลับมาที่ “เลขานุการบรษัิท บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ ากัด (มหาชน)  เลขที ่
79/349,350 ชัน้ 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120”ภายในวันที่ 11 

เมษายน 2565  

2. กรณีที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะส่งค าถามเกีย่วกับวาระการประชุมล่วงหนา้ โปรดระบุค าถามพรอ้มชือ่ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท ์ อเีมล ์(ถา้มี) ผ่านช่องทางอเีมล:์ companysecretary@sonic.co.th ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดย

บรษัิทจะรวบรวมค าถามเพื่อน าไปตอบค าถามในวันจัดประชุมและบันทกึค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่าง
ครบถว้น  

 

3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทขอความร่วมมอืใหท้กุทา่นปฏบัิตติาม 
ขอ้ก าหนด ดังนี้  

3.1 บรษัิทไดจ้ัดใหม้จีุดคัดกรองบรเิวณกอ่นเขา้งาน พรอ้มอปุกรณ์ป้องกันตา่ง ๆ บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ กรณีที่
พบผูม้คีวามเสีย่ง บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเขา้ไปในพืน้ทีจ่ัดประชมุ โดยท่านสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษัิท หรอืผูอ้ืน่ เขา้ร่วมประชมุแทนได ้

 
3.2 บรษัิทขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุสวมใสห่นา้กากอนามัยตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชมุ เพือ่ความปลอดภัยของ

ทา่นและบคุคลขา้งเคยีง  
3.3  บรษัิทจัดเตรียมที่น่ังในหอ้งประชุมใหม้ีระยะห่างระหว่างที่น่ังไม่นอ้ยกว่า 1-2 เมตรต่อที่น่ัง จึงอาจท าใหม้ี

ขอ้จ ากัด เกีย่วกับจ านวนที่น่ังประชุมและหากที่น่ังเต็มแลว้ บรษัิทฯ ขอความร่วมมือใหท้่านพจิารณามอบฉันทะ
แทนการเขา้ร่วมประชมุ  

3.4 บรษัิทงดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรับประทานอาหารในบรเิวณสถานที่จัดประชุม เพื่อลดการ

สมัผัสและ ลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  
3.5 บรษัิทจะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามใหเ้ขียนลง

กระดาษและ สง่ค าถามใหแ้กเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิท เพือ่จัดสง่ค าถามแกป่ระธานในทีป่ระชมุต่อไป  
3.6 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธผิูเ้ขา้ร่วมประชุมที่แสดงหลักฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) และแสดง

ประวัตกิารไดร้ับวัคซนีครบตามทีก่ าหนดอยา่งนอ้ย 2 เข็ม กอ่นเขา้หอ้งประชมุ 

 

mailto:ranut@glinkthai.com
http://www.sonic.co.th/
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บรษัิทงดแจกแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย

ของ ผูเ้ขา้ร่วมงานทุกท่าน และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการรับรายงานดังกลา่วในแบบรูปเลม่ สามารถ

ตดิตอ่ไดท้ีอ่เีมลบรษัิท companysecretary@sonic.co.th เพือ่จัดสง่ใหแ้กท่า่นตอ่ไป  

หากสถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงตอ่ไป หรอืมขีอ้ก าหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิม่เตมิเกีย่วกับการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจง้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการด าเนินการดังกล่าวใหท้่ านทราบทางเว็บไซต์ของ
บรษัิท  (https://sonic.co.th/) รวมถงึสือ่ตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมตอ่ไป  

 
ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุที่ก าหนดไวอ้ย่าง

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

และเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ พรอ้มกับ รายงานการประชมุสามัญประจ าปี 2564 นี้ ภายใน 14 วันนับแตวั่นประชมุ 

เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหบุ้คคลอืน่เขา้ร่วม
ประชุมและออก เสยีงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี้โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลทีท่่านเห็นสมควร หรอืโปรดมอบฉันทะ

แก่กรรมการอสิระและกรรมการ ตรวจสอบที่บรษัิทเสนอชือ่ใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยล าดับ 6 

โดยกรอกรายละเอยีดและลงนามในหนังสอืมอบ ฉันทะทีแ่นบมาพรอ้มนี้ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ 7 

บรษัิทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะมายังบรษัิทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการ (ภายในวันที ่

19 เมษายน 2564) ตามทีอ่ยู่ของบรษัิทฯ ขา้งตน้ กอ่นวันประชมุเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการ

ลว่งหนา้ และบรษัิทฯ จะ ด าเนนิการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกในการลงคะแนน 

บรษัิทฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏบัิตติามเงือ่นไขและวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้
การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดังทีก่ าหนดในเอกสาร ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับ 2 และเพือ่ความสะดวกรวดเร็ว

ในการลงทะเบยีนโปรดน า หนังสอืนัดประชมุ แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุมาแสดงเพือ่ยนืยันตนในการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก บรษัิทฯ ไดจ้ัดท าแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ที่

สง่มาดว้ยล าดับ 12 
อนึง่ บรษัิทฯ ขอ “งดแจกของทีร่ะลกึและอาหารว่าง งานประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และน างบประมาณในสว่นนี้ไปเพิม่เป็นสว่นหนึง่ของคา่ใชจ่้ายในกจิกรรมเพือ่
สงัคม  

         

     ขอแสดงความนับถอื 

   โดยมตขิองคณะกรรมการ 

 

                   -ลงนาม-  

 

              (รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย รัตนวงษ์) 

            ประธานคณะกรรมการ 
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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 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 8 

 

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 
 
 
 
 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 9 

 

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 
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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  



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 11 

 

 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 
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  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 



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วนัท่ี 19 เมษายน 2564 
 หนา้ 15 

 

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)  
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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 2565 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



  

3 

 

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 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่4 

ขอ้มลูเบือ้งตน้กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล : นายกณวรรธน ์ อรญั 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 

อาย ุ  : 55 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

ประวตักิารศกึษา : นติศิาสตรม์หาบัณฑติ สาขากฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 : บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ สาขาบรหิารองคก์ารและการจัดการ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่78/2009 
ประสบการณ์การท างาน   

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) /  

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

   กรรมการสรรหาและ  
   พจิารณาค่าตอบแทน  

 
2555 – ปัจจุบัน 

 
กรรมการ บรษัิท เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด /ทนายความและทีป่รกึษา

ธรุกจิ 

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

    อตุสาหกรรมหลอมเหล็ก 
 2562 – 2563       กรรมการ บรษัิท สยามนุวัตร จ ากัด / เรยีลเอสเตท 
 2558 – 2563  กรรมการ บรษัิท ทรปิเป้ิล ท ีคอนซัลท ์จ ากัด / ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
     

ต าแหนง่ปจัจบุนั : 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 เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด  

(ข) ชือ่บรษัิทจดทะเบยีน (อืน่)   

 
กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

 
กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

(ค)  ระบชุือ่ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไมม่ ี

  



จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2558) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน

กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น
คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  

การเขา้รว่มประชุม ปี 2564 : 4/4 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  
ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์ซึง่ไดก้ระท าโดย
ทจุรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชือ่-นามสกลุ : นายรฐัวฒัน ์ ศุขสายชล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

อายุ  : 64 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

ประวัตกิารศกึษา : นติศิาสตรบั์ณฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 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  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                        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 าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

   บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

    

สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) : ไมม่กีารถอืหุน้ 

ความสมัพันธท์างครอบครัวกับผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่      :   ไมม่ ี

 

ประวัตกิารท างาน   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/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 าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไมม่ ี

  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 2 ปี  (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่8 พฤศจกิายน 2562) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน

กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น
คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  

การเขา้รว่มประชุม ปี 2564 : 4/4 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชือ่-นามสกลุ : นายรนทั เลยีวเลศิสกุลชยั 
ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

อายุ  : 48 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

ประวัตกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่131 /2016 

  : Customs Specialist No.1490 

  : Executive Micro MBA in Action 4.0 

  : หลักสตูรการเงนิส าหรับผูบ้รหิารทีไ่มใ่ชนั่กการเงนิ รุ่นที ่3 

  : หลักสตูรการจัดการซพัพลายเชนระดับปฏบัิตกิาร 

  : ไดร้ับการับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพีในสาขาวชิาชพีโลจสิตกิส ์ 

   คณุวฒุวิชิาชพีชัน้ 4 

   
หลักสตูรเศรษฐกจิดจิทัิลส าหรับผูบ้รหิาร Digital Economy for Management (DE4M) 
รุ่น 11 

ประสบการณ์การท างาน   
 2564 – ปัจจุบัน  ผูจ้ัดการท่ัวไป บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) /โลจสิตกิส ์

 2559 – 2564  ผูจ้ัดการท่ัวไป บรษัิท แกรนดล์งิค ์ลอจสิตคิส ์จ ากัด 
 2555 – 2558  ผูจ้ัดการท่ัวไป บรษัิท จแีอลอ ีลอจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากัด / ขนสง่สนิคา้ 

    ระหวา่งประเทศ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 

   บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) : 3.54 
ความสมัพันธท์างครอบครัวกับผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่      :   ไมม่ ี

 
ประวัตกิารท างาน   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษัิทไมจ่ดทะเบยีน 

 -ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง-   
(ข) ชือ่บรษัิทจดทะเบยีน (อืน่)   

 -ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง-   

(ค)  ระบชุือ่ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไมม่ ี

  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 5 ปี (ปี 2559-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่26 เมษายน 2559) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน
กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น

คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  

การเขา้รว่มประชุม ปี 2564 : 4/4 
คณุสมบตัติอ้งหา้ม  ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์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 ้



 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่6 

 

รายชือ่พรอ้มประวตักิรรมการอสิระเพือ่การรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

 

ชือ่-นามสกุล : รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ 
ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา 
  คา่ตอบแทน 

อาย ุ  : 69 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 
ประวตักิารศกึษา : พัฒนบรหิารศาสตรม์หาบัณฑติ บรหิารธรุกจิ สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

  บัญชบัีณฑติ การบัญช ีมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2004 

  : หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่19/2006 

  : 
หลักสตูร Certificate Visiting Colleague Program, University of Hawii at Manao, 
USA 

  : ประกาศนียบัตรผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยระดับสงู (รุ่นที ่8) ทบวงมหาวทิยาลัย 
ประสบการณ์การท างาน   

 2563 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

   กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน   

   และกรรมการอสิระ  

 2562 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการสรรหาและ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) /  

   พจิารณคา่ตอบแทน โลจสิตกิส ์

 2560 – ปัจจุบัน  รองอธกิารบดแีผนและประกัน มหาวทิยาลัยศรปีทมุ / การศกึษา 

   คณุภาพ  

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ (มหาชน) / อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นแอรร์ถยนต ์

   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง    

   และประธานกรรมการสรรหาและ  

   ก าหนดค่าตอบแทน  

 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) /  

   ตรวจสอบ และประธานกรรมการ โลจสิตกิส ์

   สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

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

   กรรมการตรวจสอบ ประธาน อตุสาหกรรมหลอมเหล็ก 

   กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   และกรรมการสรรหาและก าหนด  

   คา่ตอบแทน  

 2547 – ปัจจุบัน  คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ  สโมสรเอธานอลไบโอดเีซลแห่งประเทศไทย / มลูนธิ ิ

   และเหรัญญกิ  

 2545 – ปัจจุบัน  ผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา / การศกึษา 

 2542 – 2560  ผูช้ว่ยอธกิารบดแีผนและประกัน มหาวทิยาลัยศรปีทมุ / การศกึษา 

   คณุภาพ  

ต าแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา 

  คา่ตอบแทน 

   บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) 

สดัสว่นในการถอืหุน้ในบรษิทั (รอ้ยละ) : ไมม่กีารถอืหุน้ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ ่    :   ไมม่ ี

 

ประวตักิารท างาน   

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการ 

(ก) จ านวนกจิการทีด่ ารงต าแหน่งบรษัิทไมจ่ดทะเบยีน 

 
กรรมการ บรษัิท วาย.เอส.เอส (ประเทศไทย) จ ากัด 



(ข) ชือ่บรษัิทจดทะเบยีน (อืน่)   

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) 

 
กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

(ค)  ระบชุือ่ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไมม่ ี

  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2558) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน
กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น
คูส่ญัญา 

  
: ไมม่ ี

  

การเขา้รว่มประชุม ปี 2564 : 4/4 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่6 

 

ชือ่-นามสกุล : นายกณวรรธน ์ อรญั 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ 

อาย ุ  : 55 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

ประวตักิารศกึษา : นติศิาสตรม์หาบัณฑติ สาขากฎหมายธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

 : บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ สาขาบรหิารองคก์ารและการจัดการ มหาวทิยาลัยศรปีทมุ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่78/2009 
ประสบการณ์การท างาน   
 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  /  
    อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นแอรร์ถยนต ์
 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ บรษัิท โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากัด (มหาชน) /โลจสิตกิส ์
   กรรมการสรรหาและ  
   พจิารณาค่าตอบแทน  

 
2555 – ปัจจุบัน 

 
กรรมการ บรษัิท เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด /ทนายความและทีป่รกึษา

ธรุกจิ 
 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน) / 
    อตุสาหกรรมหลอมเหล็ก 
 2562 – 2563       กรรมการ บรษัิท สยามนุวัตร จ ากัด / เรยีลเอสเตท 
 2558 – 2563  กรรมการ บรษัิท ทรปิเป้ิล ท ีคอนซัลท ์จ ากัด / ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย 
     

ต าแหนง่ปจัจบุนั : 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 เค แอนด ์พารท์เนอร ์จ ากัด  

(ข) ชือ่บรษัิทจดทะเบยีน (อืน่)   

 
กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เชาว ์สตลี อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

 
กรรมการ บรษัิท เพรสซเิดน้ท ์ออโตโมบลิ อนิดัสทรี ้จ ากัด (มหาชน)  

(ค)  ระบชุือ่ประเภทกจิการในกรณีทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไมม่ ี

  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 6 ปี (ปี 2558-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2558) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน
กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น
คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  

การเขา้รว่มประชุม ปี 2564 : 4/4 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิ ทีเ่กีย่วกับทรัพย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 

 

 

  

 

 

 

 



 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่6 

ชือ่-นามสกุล : นายรฐัวฒัน ์ ศุขสายชล 

ประเภทกรรมการ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

อาย ุ  : 64 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  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                        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 าแหนง่ปัจจบุนั : 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 าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์  : ไมม่ ี
  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่ : 2 ปี  (ปี 2562-ปัจจุบัน) (ไดร้ับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ เมือ่วันที ่8 พฤศจกิายน 2562) 

สว่นไดเ้สยีท ัง้ทางตรงและทางออ้มใน

กจิการใดๆทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเป็น

คูส่ญัญา 

  

: ไมม่ ี

  
การเขา้รว่มประชุม ปี 2564 : 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 ุ  69  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 ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย
พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565) 

 

              Assign a proxy to the Independent Director, Assoc.Prof.Kalyaporn Pan-ma-rerng  Age   69  

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 2022./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders)   
   

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     นายกณวรรธน ์อรัญ        อาย ุ  55  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     140      ซอย         ประชาอทุศิ 45       ถนน           -            .แขวง        บางมด     
เขต        ทุง่ครุ         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10140 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย
พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565) 

 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Kanawath  Aran Age   55  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 2022./ 

ตดิอากร

แสตมป์ 
20 บาท 

Duty 

Stamp 

20 Baht 
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There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders)   

 

 (4)  มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ     นายรัฐวัฒน ์ศขุสายชล        อาย ุ  64  ปี 

อยูบ่า้นเลขที ่     89/121      ซอย         -       ถนน           วัชรพล            .แขวง        คลองถนน     

เขต        สายไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์    10220 
(มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ส าหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตา่งจากกรรมการคนอืน่ๆ ในทกุวาระทีเ่สนอในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565) 

 
              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Rattawat  Suksaichol  Age   64  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 2022./ 

There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders)   
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรยีม 

เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม ่แขวงชอ่งนนทร ีเขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting 

Shareholders to be held on 27 April 2022 at 2:00 PM. at 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 ุ  69  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 ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565) 

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

69  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 2022./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders)   

 (3)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     นำยกณวรรธน ์อรัญ        อำย ุ  55  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     140      ซอย         ประชำอทุศิ 45       ถนน           -            .แขวง        บำงมด     

เขต        ทุง่ครุ         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10140     

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565) 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Kanawath  Aran Age   55  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 2022./ 
There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders) 

ตดิอำกร
แสตมป์ 
20 บำท 
Duty 

Stamp 
20 Baht 
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 (4)  มอบฉันทะใหก้รรมกำรอสิระ     นำยรัฐวัฒน ์ศขุสำยชล        อำย ุ  64  ปี 

อยูบ่ำ้นเลขที ่     89/121      ซอย         -       ถนน           วัชรพล            .แขวง        คลองถนน     

เขต        สำยไหม         จังหวัด       กรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย ์    10220 

(มีส่วนไดส้่วนเสียในวำระที่ 6 พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษัิท ส ำหรับรอบปีบัญช ี2565 / ไม่มีส่วนไดเ้สีย

พเิศษทีแ่ตกตำ่งจำกกรรมกำรคนอืน่ๆ ในทกุวำระทีเ่สนอในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 

              Assign a proxy to the Independent Director,  Mr.Rattawat  Suksaichol  Age   64  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 2022./ 

There is no special interest different from other Directors in every agenda proposed at 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

  คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ใน 
กำรประชมุสำมัญผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวนัที ่27 เมษายน 2565 เร ิม่ประชุมเวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชำเทรียม 

เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สำทร เลขที่ 291 ซอยนรำธวิำสรำชนครนิทร์ 24 ถนนสำทรตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 

กรุงเทพมหำนคร 10120 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 

 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting 

Shareholders to be held on 27 April 2022 at 2:00 PM. at 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 2564 

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 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 2564 

และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั 

 Agenda 2 To acknowledge the 2021 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 2564 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต    

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

Statement of Comprehensive Income for the period fiscal year ended 

31st December 2021 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 2564 

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 31st  December 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 ่5 พจิารณาและอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง

ตามวาระ 

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

of those who are retire 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. นายกณวรรธน ์ อรญั   

Mr. Kanwath Aran  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

2. นายรฐัวฒัน ์ ศขุสายชล 

Mr. Rattawat Suksaichon  

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 

3. นายรนทั เลยีวเลศิสกลุชยั 

Mr. Ranut Lieolertsakulchai 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

Agenda 6 To consider the remuneration of directors for the year 2022. 

          (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 ่7 พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี

ประจ าปี 2565 

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

fee for the year 2022. 

          (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 เรือ่งพจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  Agenda 8 To consider any other business (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. 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 7 ข 

Attachment No.7 B 

5 

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 

             (         ) 

 

 

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  2565 ใน วันที่  27 เมษายน 2565 เ ริ่มประชุม เวลา 14.00 น.  

ณ โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตัดใหม่ แขวงช่อง

นนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  

 In the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 27 April 2022,  at 2:00 PM. 

at 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  

      Signature    Proxy Holder 

             (    ) 

 

 

   



  

1 
 

     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  

 



  

4 
 

 
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 
 

หมวด 9 
บทเพิม่เตมิ 

 

ขอ้ 65. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทภายใตข้อ้บังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่
กฎหมายบัญญัตใิหต้อ้งมกีารประชมุ สามารถจัดประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ทัง้นี้ในการจัดการประชมุผ่าน

สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ใหเ้ป็นไปทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 
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แบบสง่ค าถามลว่งหนา้กอ่นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

 
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 2565  

 
2. หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้กอ่นการประชุมผูถ้อืหุน้  

2.1 ค ำถำมตอ้งเกีย่วขอ้งกับเรือ่ง ดังต่อไปนี้ 

• วำระกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565  
• ขอ้มลูส ำคัญทีเ่กีย่วกับบรษัิท 

2.2 ขัน้ตอนกำรพจิำรณำ 
2.2.1 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีณุสมบัตติำมขอ้ 1. สำมำรถน ำสง่ “แบบกำรสง่ค ำถำมลว่งหนำ้กอ่นกำรประชมุผูถ้อื

หุน้” (สำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท) พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบกำร
พจิำรณำต่ำงๆ (ถำ้ม)ี มำยัง เลขำนุกำรบรษัิท ภำยในวันที ่19 เมษำยน 2565 (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 2565) 

 
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 2564 

The 2021 Annual Report Requisition Form 

 

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.์.................................... 

Province ........................... Zip Code .........................  Tel.  ……..................................... 

โทรศพัทม์อืถอื......................................... E-mail :………................................................ 

Mobile 

 

มคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2564 ในรปูแบบหนงัสอื และใหจ้ดัสง่ไปยงัทีอ่ยูข่า้งตน้  

Would like to receive a print copy of the 2021 Annual Report. 

 

 

(กรุณากรอกรายละเอยีดดา้นล่างดว้ยตัวบรรจง และสง่ โทรสาร: 02-213-2533 หรอื E-mail ranut@glinkthai.com  

(Please fill in the form in BLOCK LETTERS   and   Fax to   02-213-2533  or  E-mail ranut@glinkthai.com  

 

            

 

ลงชือ่ ....................................... ผูถ้อืหุน้  

Signed (                                  ) Shareholder 

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

Date 
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ข ัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน)  

วนัจนัทรท์ี ่27 เมษายน 2565 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
  
 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 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่12 

 

 
แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

บรษิทั โซนคิ อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน )  
 

วันที ่27 เมษายน 2565 ประชมุเวลา 14.00 น.  
ณ 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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