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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุท่ี 27 เมษายน 2565 
 โรงแรมชาเทรยีม เรสซเิดนซ ์กรุงเทพ สาทร  

เลขที ่291 ซอยนราธวิาสราชนครนิทร ์24 ถนนสาทรตดัใหม่ แขวงช่องนนทร ีเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
   

คณุ บณัฑิต ประทมุตะ ผูด้  าเนินรายการในนามของ บรษิัท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อ
หุน้ทกุท่านเขา้สู่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และ ผูส้อบบญัชีซึ่ง
เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้

 
กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุมจรงิจ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ทีเ่ขา้รว่มประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิทั และไดแ้นะน าดงันี้ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั รตันวงษ์     ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ   
  และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
3. คุณกณวรรธน์ อรญั กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  กรรมการอสิระและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 
4. คุณรฐัวฒัน์  ศุขสายชล   กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ  
  และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ ท่านตดิภาระกจิงานส าคญั ในการ

ประชุมวนัน้ี ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ ZOOM 
5. ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ กรรมการ  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. คุณรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั กรรมการ และเลขานุการบรษิทั 
7. คุณวุฒชิยั สุรยิวรวงศ ์ กรรมการ  
8. คุณภานุวตัร  ประทมุศร ี กรรมการ  
   
ฝ่ายบรหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม ไดแ้ก่ 
1. คุณกนกวรรณ พฤิทธิบ์ูรณะ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (CFO) 
   
ส าหรบัผูส้อบบญัชแีห่งบรษิทั ไพรซ์ วอเตอรเ์ฮาร ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
ท่านแรก คุณนภนุช  อภชิาตเสถยีร  
ท่านทีส่อง คุณเอนก บวัภา 
และท่านทีส่าม คุณศนชิา อคัรกติลาภ ในการประชุมวนัน้ี ไดเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณ์ผ่านระบบ ZOOM  
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บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ท้ าหน้าทีเ่ป็นคนกลางซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาทาง
กฎหมายทีเ่ป็นอสิระจากภายนอก ไดแ้ก่ คุณนาเวส  นรตัถรกัษา จากบรษิทั บเีคเค ลอว ์แอนด ์บสิซเินส จ ากดั และมี
ตวัแทนผูถ้อืหุน้ 1 ท่านมาร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ไดแ้ก่ คุณยศ ปัญญาพฒันะพร เป็นผูถ้อืหุน้ จ านวน 
147,500  หุน้ เสนอตนเองเขา้เป็นผูร้่วมนับคะแนนอสิระ และแนะน าตวัแทนอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้จากสมาคม
ส่งเสรมิผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมคอืคุณนาร ีแซ่ลี ้ต่อจากนัน้ไดเ้รยีนเชญิ รศ.ดร.วนัชยั รตันวงษ์ ประธานทีป่ระชมุ
เปิดการประชุม 
 
รศ.ดร.วนัชยั รตันวงษ์ ท าหน้าที่ประธานทีป่ระชุมกล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุ้น และแถลงการณ์ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า  ถอืเป็น
อกีหนึ่งปีแห่งความทา้ทาย ทีผ่่านมาทัว่โลกยงัคงเผชญิกบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทางบรษิทั
ต้องมกีารประเมนิสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ทัง้การเตรยีมแผนรบัมอืจากผลกระทบของโรคระบาด ควบคู่ไปกบัการปรบั
แผนการด าเนินงานเพื่อพฒันาธุรกจิใหบ้รรลุุเป้าหมายทีว่างไว ้ 
 ขณะทีผ่ลการด าเนินงานทัง้ปี 2564 บรษิทัมผีลการด าเนินงานปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมาก ถอืเป็นก าไรสูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ของบรษิทัทีม่กีารเตบิโตถงึ 147.90%  ซึ่งเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการส่งออกทีม่แีนวโน้มดขีึน้อย่างมาก 
ประกอบกบั ปรมิาณความต้องการตู้คอนเทนเนอร์เพิม่สูงขึน้ถงึแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 จะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิทัว่โลก แต่บรษิทัฯ กย็งัไดร้บัความไวว้างใจจากฐานลูกคา้เดมิและจากการขยายฐานลูกคา้ใหม่มกีาร
ขยายตวัเพิม่ขึน้ 
 ทางบริษัทและบริษัทในเครือได้จดักิจกรรมเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือไปยังทุกภาคส่วนที่ ได้รับความ
เดอืดรอ้นจากสถานการณ์โรคระบาด ทัง้หน่วยแพทย์และองค์กรที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะเราเชื่อว่าจะ
สามารถผ่านวกิฤตนี้ไปดว้ยกนั 
 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบรษิัทขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ พนัธมติรทางการคา้ รวมทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุก
ฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีใ่หก้ารสนับสนุนบรษิทัฯ ดว้ยดยีิง่เสมอมา คณะกรรมการบรษิทัขอใหค้ ามัน่ว่าจะยดึ
มัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกจิการ และหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการทีม่รีะบบ โปร่งใส มาตราฐานและตรวจสอบได ้
พรอ้มทีจ่ะสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยัง่ยนืต่อไป  
 
เนื่องจากการจดัประชุมสามญัผูถ้อืครัง้นี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั  โคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) (“บรษิทั”) มคีวามห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จงึไดจ้ดัท าแนวปฏบิตัใินการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันนี้  ซึ่งสอดคล้องตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
และขอให้ผู้ด าเนินรายการแจง้แนวปฏิบตัสิ าหรบัผู้ถอืหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 นี้รวมถึง
หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีง 
 
ผูด้ าเนินรายการประชุมชี้แจงทีป่ระชุมรบัทราบเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ าปี 2565 และหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 
1. ขอความร่วมมอืผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบรษิัทแทนการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการ
ป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามยัของ
ผูถ้อืหุน้  โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข พรอ้มเอกสารประกอบ ตามวธิกีารซึง่แสดงไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ประจ าปี  2565 
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2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมล่วงหน้า โปรดระบุค าถามพรอ้มชื่อ นามสกุล หมายเลข
โทรศพัท์  อเีมล์ (ถ้าม)ี ผ่านช่องทางอีเมล์: companysecretary@sonic.co.th โดยบรษิัทจะรวบรวมค าถามเพื่อน าไป
ตอบค าถามในวนัจดัประชุมและบนัทกึค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมอย่างครบถว้น  
3. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงค์เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัขอความร่วมมอืใหทุ้กท่านปฏบิตัติาม 
ขอ้ก าหนด ดงันี้  

3.1 บรษิทัไดจ้ดัใหม้จีุดคดักรองบรเิวณก่อนเขา้งาน พรอ้มอุปกรณ์ป้องกนัต่าง ๆ บรเิวณดา้นหน้าหอ้งประชุม กรณี
ทีพ่บผู้มคีวามเสี่ยง บรษิัทขอสงวนสทิธใินการเขา้ไปในพื้นที่จดัประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อสิระของบรษิทั หรอืผูอ้ื่น เขา้ร่วมประชุมแทนได ้
3.2 บรษิทัขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาทีเ่ขา้ร่วมประชุม เพื่อความปลอดภยั
ของท่านและบุคคลขา้งเคยีง  
3.3 บรษิัทจดัเตรยีมที่นัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นัง่ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรต่อที่นัง่ จึงอาจท าให้มี
ขอ้จ ากดั เกี่ยวกบัจ านวนที่นัง่ประชุมและหากที่นัง่เต็มแล้ว บรษิัทฯ ขอความร่วมมอืให้ท่านพจิารณามอบฉันทะ
แทนการเขา้ร่วมประชุม  
3.4 บรษิทังดบรกิารของว่าง ชา กาแฟ ทุกชนิด และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณสถานทีจ่ดัประชุม เพื่อลดการ
สมัผสัและ ลดความเสีย่งของการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสั  
3.5 บรษิัทจะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยผู้เขา้ร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามให้เขยีนลง
กระดาษและ ส่งค าถามใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานในทีป่ระชุมต่อไป  
3.6 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธผิูเ้ขา้ร่วมประชุมทีแ่สดงหลกัฐานการตรวจ ATK (ผลตรวจภายใน 24 ชัว่โมง) และแสดง
ประวตักิารไดร้บัวคัซนีครบตามทีก่ าหนดอย่างน้อย 2 เขม็ ก่อนเขา้หอ้งประชุม 
 
ทัง้นี้ หากมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวนมากหรอืมาพรอ้มกนัหลายทา่น อาจท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการคดักรองและ
การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม บรษิทัต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และ
ขอความร่วมมอืในการปฏบิตัติามแนวปฏบิตันิี้อย่างเคร่งครดั 

 
ขณะนี้  เวลา 14.00 น. ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จ านวน 2 ราย   ถือหุ้นรวม 
950,000 หุน้ และเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 67 ราย ถอืหุน้รวม 387,412,571 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมมทีัง้สิน้ 
69 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 388,362,571  หุน้  โดยคดิเป็นรอ้ยละ 54.14 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษิทั  ซึง่รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบั
บรษิทั ขอ้ 38 จงึขอเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
 
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและวธิปีฏบิตัใินทีป่ระชุมวนัน้ี ทีส่ าคญั มดีงันี้ 

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  
หากจะเสนอหรอืถามเรื่องอื่นขอใหเ้สนอหรอืถามเมื่อประชุมมื่อจบระเบยีบวาระที่ 8 แล้ว เท่านัน้ ท่านที่ยงั
ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้สนอความเหน็ขอใหร้อควิไวก่้อน จะมเีจา้หน้าทีป่ระจ าพืน้ทีย่นืแสดงตวัไวแ้ทนเพื่อใหท้่าน
ประธานทราบ  
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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 2 ประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
บรษิทั ไดแ้ก่  

ระเบยีบวาระทีต่้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ไดแ้ก่ระเบยีบวาระที ่1 ,3  4, 5 และ 7   

บรษิทั โซนิค อนิเตอรเ์ฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยี  

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

บรษิทั โซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุม เว้นแต่บัตรเสีย และจะไม่มีการลงคะแนนในวาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระรายงานให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบ 

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

ทัง้นี้ การพจิารณาบตัรเสยี อาจมรีายละเอยีดทีไ่ม่ตรงกบัทีก่ล่าวมาขา้งต้น 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 

 
ในการประชุมวนันี้ บรษิทัโซนิค อนิเตอร์เฟรท จ ากดั (มหาชน) ได้เผยแพร่ในเวบ็ไซด์ให้ผูถ้อืหุ้นทราบตัง้แต่วนัที ่23 
มนีาคม และไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 12 เมษายน เรยีบรอ้ยแลว้ โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ผ่านระบบขา่ว
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 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 ่1 ตุลาคม  - 30 ธนัวาคม 2564 ทีผ่่านมาซึง่กป็รากฏว่า ไมม่ ีผูถ้อืหุน้ เสนอสิง่ใด 
ทัง้ 3 เรื่อง และไดป้ระกาศผลแลว้วนัที ่6 มกราคม 2565 

 
และกล่าวเรยีนเชญิ รศ.ดร.วนัชยั รตันวงษ์ ประธานที่ประชุม เขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม 

 
 

http://www.sonic.co.th/
http://www.sonic.co.th/
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 
 
 
 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งจดัเมื่อวนัที ่19 เมษายน 
2564 และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว โดยมสี าเนารายงานการประชุม ไดส่้งไปพรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุม ในสิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 ซึ่งไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้พจิารณา 

  
การลงมต ิ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มา

ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน และใหน้ าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อรายงานใหป้ระธานในที่

ประชุมมอบหมายใหผู้บ้รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความคดิเหน็หรอืมคี าถาม จงึไดล้งมต ิ
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึง่จดัเมื่อ 19 เมษายน 

2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   

 
หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน 3 หุน้ 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบริษทั 
 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 
   

 ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิทั ไดแ้สดงอยู่ใน รายงานประจ าปี  2564 ซึง่บรษิทั ไดจ้ดัส่งพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ผ่านระบบ 
QR CODE ของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ทัง้นี้
บรษิทั ยงัเหน็ความส าคญัของการลดการใชก้ระดาษและการใชเ้ทคโนโลยทีดแทน  ตามการรณรงค์ส าหรบั
สมาชิกในตลาดหลักทรัพย์  จึงจัดท ารายงานประจ าปี เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ซึ่งบริษัท ได้
ด าเนินการ เรื่อง การส่งรายงานประจ าปี การยื่นบญัชรีายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
บรษิัทมหาชนจ ากดั ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่า
ถูกตอ้งเพยีงพอ จงึขอน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบดงันี้ 
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Company Overview  
บรษิทัใหบ้รกิารธุรกจิทางดา้น การขนส่งสนิคา้ทางทะเล (Sea Freight) การขนส่งระหวา่งประเทศทางอากาศ 
(Air freight) การขนส่งทางบกภายในประเทศ (Truck) การขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ (LCL) ศูนย์
รวบรวมและกระจายสนิคา้ (Distribution Centre) และธุรกจิปล่อยสนิเชื่อรถหวัลากใหแ้ก่พนัธมติร ซึง่การ
ด าเนินธุรกจิดงักล่าวมคีวามแตกต่างจากผูป้ระกอบการเช่าซื้อรายอื่น ภายใตโ้มเดล "โลจสิซิง่" (โลจสิตกิส+์ลี
สซิง่) 
 
Milestone  
บรษิทัเปิดด าเนินการตัง้แต่ปี 1995 และเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI ในปี 2018 และเมื่อ
ปี 2020 ไดเ้ริม่ธุรกจิโลจสิตกิส ์ลสิซิง่ และขยายต่อมาในปี 2022 นี ้
 
Our Location  
ส านักงานใหญต่ัง้อยูท่ีพ่ระราม 3 มสีาขากิง่แกว้ สาขาสุวรรณภมู ิสาขาแหลมฉบงั และลานตูส้นิคา้ ทีป่ิ่นทอง 
จงัหวดัชลบุร ี
 
Ser Freight 
ในปี 2021 มปีรมิาณการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้จากปี 2020 ทัง้ FCL และ LCL ซึง่ FCL มกีารใหบ้รกิารเพิม่ขึน้เป็น 
85,000 TEUS ส่วน LCL มกีารใหบ้รกิารเพิม่ขึน้เป็น 50,000 CBMS 
 
Network 
บรษิทัฯ ยงัไดส้รา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อตวัแทนการจดัการการขนส่งในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นพนัธมติรในการ
ส่งงานใหก้นัและกนั ปัจจุบนับรษิทัฯ มพีนัธมติรทีเ่ป็นตวัแทนในต่างประเทศทีต่ดิต่อกนัครอบคลุมทุกทวปี 
 
Transport 
บรษิทั มบีรกิารขนส่งสนิคา้ทางบกเพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศ บรษิทัฯ จงึได้
ขยายการบรกิารในส่วนของการด าเนินงานขนส่งภายในประเทศ ดว้ยรถ 93 คนั และหางลาก 237 หาง เพื่อ
การใหบ้รกิารลูกคา้ผูน้ าเขา้และส่งออกไดอ้ย่างครบวงจร 
 
General Warehouse & DC 
ให้บรกิารรวบรวมและกระจายสนิคา้ (Distribution Centre) และจดัเกบ็สนิคา้ก่อนน าเขา้หรอืส่งออก ไปยงั
ท่าเรอืหรอืสนามบนิ 
 
AIRPORT 
บรษิทัฯ มสีาขาสุวรรณภมูเิปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารลูกคา้ ซึง่การขนส่งทาง
อากาศเหมาะกบัการขนส่งระหวา่งประเทศทีต่อ้งการความรวดเรว็ในระยะเวลาทีจ่ ากดั 
 
Empty Container Depot 
ใหบ้รกิารรบัฝากตูค้อนเทนเนอรจ์ากสายการเดนิเรอืและผูน้ าเขา้ส่งออก รวมถงึใหบ้รกิารซ่อมตูค้อนเทนเนอร ์
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Logics Leasing 
บรหิารธุรกจิปล่อยสนิเชื่อรถหวัลากใหแ้กพ่นัธมติร ซึง่การด าเนินธุรกจิดงักล่าวมคีวามแตกต่างจาก
ผูป้ระกอบการเช่าซื้อรายอื่น ภายใตโ้มเดล "โลจสิซิง่" (โลจสิตกิส+์ลสีซิง่)  
 
Revenue from services 
รายได้จากการให้บริการ 

• ในปี 2021 กลุ่มบรษิทั มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,352.02 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็น CAGR 5 ปี อยู่ที ่
36.54% 
เพิม่ขึน้จาก ปี 2021 ซึง่มรีายได ้1,352.18 ลา้นบาท ในอตัรา 147.90 % และสามารถแยกประเภทตาม 
Segment ไดด้งันี้ 

• Sea freight มรีายได ้2,728.98 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 1,836.70 ลา้นบาท คดิเป็น 
205.84% เป็นผลมาจากการขาดแคลนตู ้คอนเทรนเนอร ์และคา่ระวางเรอืทีป่รบัตวัสงูขึน้ แต่กลุ่มบรษิทั
สามารถบรหิารใหส้ามารถรองรบัการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ของฐานลูกคา้เดมิและยงัมกีารเพิม่ขึน้ของลูกคา้
รายใหม่ อกีดว้ย 

• Transport มรีายได ้442.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 78.97 ลา้นบาท คดิเป็น 21.72 % เป็น
ผลมาจากจ านวนเทีย่วของการใหบ้รกิารรถขนส่งทีเ่พิม่ขึน้  

• Air Freight มรีายได ้166.46 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 80.72 ลา้นบาท คดิเป็น 94.15% ซึง่
เป็นผลมาจากค่าระวางทางอากาศทีป่รบัตวัสงูขึน้ และการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้  

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น ๆ ประกอบดว้ย รายไดค้่าบรกิารศนูยร์วบรวมกระจายสนิคา้ รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารส าหรบัสนิคา้อนัตราย และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารลานตู ้มรีายได ้14.08 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2020 จ านวน 3.45 ลา้นบาท คดิเป็น 32.46 % จากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าบรกิารศนูยร์วบรวม
กระจายสนิคา้ รายไดจ้ากบรกิารส าหรบัสนิคา้อนัตราย และการเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารลานตู้ 

 
ก าไรขัน้ต้น 
ในปี 2021 กลุ่มบรษิทั มกี าไรขัน้ตน้ มกี าไรขัน้ตน้ 533.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ 15.92% 
โดยก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้จากปี 2020 270.40 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ 102.73 % 
โดยสามารถแยกประเภทของก าไรขัน้ตน้ตาม Segment ไดด้งันี้ 
• ก าไรขัน้ตน้ของ Sea freight มมีลูค่า 456.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 248.12 ลา้นบาท 

หรอืเพิม่ขึน้ 118.91 % 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ Sea freight ปี 2020 และ 2021 เป็น 23.39% และ 16.74% ซึง่ในปี 2021 อตัรา
ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางเรอืลดลงจากปี 2020 เป็นไปตามภาวะการแขง่ขนัของตลาด 

 
• ก าไรขัน้ตน้ของ Transport มมีลูค่า 37.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 5.72 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้ 18.14 % 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ Transport ส าหรบัปี 2020 และ 2021 เป็น 8.67 % และ 8.42 % ซึง่ในปี 2021 
อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางบก ลดลงจากปี 2019 เป็นไปตามภาวะการแขง่ขนัของตลาด  
และการใชบ้รกิารจากผูร้บัจา้งชว่งเพิม่ขึน้ 

 
• ก าไรขัน้ตน้ของ Air Freight มมีลูค่า 32.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 15.94 ลา้นบาท หรอื
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เพิม่ขึน้ 98.64% 
ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้ Air Freight ปี 2020 และ 2021 เป็น 18.85 % และ 19.28 % ซึง่ในปี 2020 อตัรา
ก าไรขัน้ตน้ส าหรบัธุรกจิขนส่งทางอากาศ เพิม่ขึน้จากปี 2020 ซึง่เป็นไป ตามภาวะการแขง่ขนัของตลาด  

 
• ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่น ๆ มมีลูค่า 7.48 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2020 จ านวน 6 แสนบาท หรอื

เพิม่ขึน้ 9.04% 
ส่วนอตัรากาไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารอื่นๆ ปี 2020 และ 2021 เป็น 64.53% และ 53.13% ซึง่ในปี 
2021 อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบับรกิารอื่นๆ มกีารปรบัตวัลดลงจากปี 2020 เน่ืองมาจากการรบัรูต้น้ทุนค่า
เสื่อมราคาทีเ่พิม่ขึน้จากเพิม่ขึน้จากลานตู ้

 
ทัง้นี้ บรษิทั ยงั มรีายไดจ้ากใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซื้อรถหวัลากและหาง ในปี 2564 เท่ากบั 6.72 ลา้นบาท 

 
ก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั 
ในปี 2021 กลุ่มบรษิทั มกี าไรส าหรบัปี 226.14 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธ ิ6.70 % โดยโดยมกี าไรสุทธิ
เพิม่ขึน้จากปี 2020 เท่ากบั 166.40 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 278.54% 
 
Growth Strategy of SONIC 
Organic Growth 
บรษิทัยงัคงมุ่งในการเตบิโตจากธุรกจิทีด่ าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึง่ไดแ้ก่การใหบ้รกิารการขนส่งระหว่าง
ประเทศทางเรอื (Sea Freight) การใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศ (Air freight) การใหบ้รกิารขนส่งทางรถ 
(Transportation) การขนส่งแบบไม่เตม็ตูค้อนเทนเนอร์ (Consolidation) ศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ 
(Warehouse) ลานใหบ้รกิารรบัฝากตู ้(Laem Chabang Yard) และการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้อนัตราย 
(Dangerous goods) โดยบรษิทัมเีป้าหมายในการเตบิโตรวมทุกกจิกรรมประมาณ 20% 
 
ESG 
บรษิทัไดร้บั “บรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารด าเนินงานโดดเด่นดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล  
(Environmental, Social and Governance: ESG) เขา้อยู่ในท าเนียบกลุ่มบรษิทัวถิ ียงัยนืทีน่่าลงทุน หรอื 
ESG Emerging List ปี 2564” 
 
CAC 
บรษิทัลงนาม “ค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อตา้นทางทุจรติ” ตามแผนนโยบายการต่อตา้นการทจุรติและ คอรร์ปัชัน่ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 
ซึง่ขณะนี้บรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 
ESG 
ทัง้นี้ บรษิทั ไดใ้หค้วามส าคญักบั การพฒันาขององคก์รอย่างยัง่ยนื และไดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคนืสู่
สงัคม โดยร่วมบรจิาค ใหส้ถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร์ และ มอบเงนิสมทบทุนจดัซื้อ เครื่องช่วยหายใจสู้
ภยั COVIC-19 กบั โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ
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 ความเหน็คณะกรรมการ 
เห็นควรรบัทราบรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทัใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

  
ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่
ประชุมมอบหมายให ้ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  
 
ค าถามจากผู้ถือหุ้น 
คณุทรงยศ เอ้ือวฒันา  ผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง จ านวน  9,500,000 หุน้ มคี าถาม ดงันี้ 
1. รายได ้Q1/2565 เปรยีบเทยีบ Q4/2564 และ Q1/2564 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า อยู่ในช่วงเวลาทีย่งัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้
 
2. โครงการใหม่ ปี 2565 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า เน่ืองจากค าถามคลา้ยและใกลเ้คยีงกบัผูถ้อืหุน้ทีส่่งค าถาม
ล่วงหน้ามาก่อนนั ัน้ ขออนุญาตไปตอบในวารที ่8 พจิารณาเรื่องอื่น (ถา้ม)ี 
 
3. ค่าระวางเรอืทีล่ดลงใน Q1 และ Q2 มผีลต่อก าไรหรอืไม่ 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า เน่ืองจากค าถามคลา้ยและใกลเ้คยีงกบัผูถ้อืหุน้ทีส่่งค าถาม
ล่วงหน้ามาก่อนนั ัน้ ขออนุญาตไปตอบในวารที ่8 พจิารณาเรื่องอื่น (ถา้ม)ี 
 
4. ค่าเงนิบาททีล่ดลง มผีลต่อก าไรหรอืไม่ 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า เน่ืองจากค าถามคลา้ยและใกลเ้คยีงกบัผูถ้อืหุ้นทีส่่งค าถาม
ล่วงหน้ามาก่อนนั ัน้ ขออนุญาตไปตอบในวารที ่8 พจิารณาเรื่องอื่น (ถา้ม)ี 

 
5. รายไดปี้ 2565 เปรยีบเทยีบปี 2564 
6. ประมาณการรายไดใ้นดา้นต่างๆ ปี 2565 เปรยีบเทยีบปี 2564 

 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัตัง้เป้าการเตบิโตประมาณ 20% ตามแผนกลยุทธ์
ของการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 
 
คณุณัฎฐพร ตนัติคณุ  ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน  10,0000 หุน้ มคี าถาม ดงันี้ 
1. ถา้สถานการณ์ขาดแคลนตูก้ลบัมาเป็นปกตยิงัสามารถท าก าไรไดเ้หมอืนปี 2021 หรอืไม่ 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  



 รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 หนา้ 11 

 

ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า เน่ืองจากค าถามคลา้ยและใกลเ้คยีงกบัผูถ้อืหุน้ทีส่่งค าถาม
ล่วงหน้ามาก่อนนั ัน้ ขออนุญาตไปตอบในวารที ่8 พจิารณาเรื่องอื่น (ถา้ม)ี 
 

มติท่ีประชุม วาระนี้ไม่ตอ้งผ่านการลงมต ิเน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 
  
วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
  

งบการเงนิและรายงานผูส้อบบญัชปีระจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามทีป่รากฏในหมวดงบ
การเงนิของรายงานประจ าปี 2564 ในรปูแบบ QR CODE ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการ และผ่านการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัแลว้ จงึขอน าเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ
 
ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อที่
ประชุม 
 

 รศ. กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า  
 
ส าหรบังบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบ
บัญชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้โดยสรุปดงันี้ 
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิัท มีสินทรพัย์รวม 1,657.10 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 
628.77 ล้านบาท  มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไม่รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุม) 1,014.75 ล้านบาท ส่วนของผูถ้อืหุ้นของบรษิัทฯ เพิม่ขึ้น 371.13 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 
57.66   ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้จาก ก าไรสุทธสิ าหรบัปี และการเพิม่ขึน้ของหุน้สามญัจากการใชส้ทิธใิน
การแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้ สามญั (SONIC-W1) และ SONIC - ESOP 2018  
ในส่วนของผลการด าเนินงาน กลุ่มบรษิทั มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 3,352.02 ลา้นบาท  
ต้นทุนการให้บรกิาร 2,818.41 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 533.61  ล้านบาท (คดิ เป็นร้อยละ 15.92 จากรายได้
การใหบ้รกิาร) และก าไรสุทธสิ าหรบัปี ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั 226.14 ลา้นบาทและ 
ก าไรต่อหุน้ 0.388 บาทต่อหุน้  
งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 264 บรษิัท มสีนิทรพัย์รวม 1,387.35 ล้านบาท มหีนี้สนิรวม 
546.51 ล้านบาท มส่ีวน ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 840.84 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน เพิม่ขึ้น 269.31 ล้านบาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ย ละ 47.12  เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธสิ าหรบัปี 
และการเพิม่ขึ้นของหุ้นสามญัจากการใช้สิทธใินการ แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุ้นสามญั (SONIC-
W1) และ SONIC - ESOP 2018  
ในส่วนของผลการด าเนินงาน บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 2,199.95 ล้านบาท ต้นทุนการให้บรกิาร 
1,894.26 ลา้นบาท  ก าไรขัน้ตน้ 350.69 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 13.90  จากรายไดก้ารใหบ้รกิาร) และก าไร
สุทธ ิ124.32 ลา้นบาท และก าไรต่อหุน้ 0.213 บาทต่อหุน้  
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ดงันัน้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและคณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบแล้ว  ทัง้นี้ ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้ตรวจสอบและรบัรองงบการเงินโดยไม่มี
เงือ่นไข 

  
การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อรายงานใหป้ระธานในที่

ประชุมมอบหมายใหผู้บ้รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  
  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลงชือ่

ในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุด ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ส าหรบัผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  

ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 
 
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า  
 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่าเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิส ารองตามกฏหมายและเงนิส ารองอื่น (ถา้ม)ี 
 
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ในรอบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ  124,319,262  บาท รวมทัง้จดัสรรก าไรส าหรบัปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็น
จ านวน 6,215,964 บาท(หกลา้นสองแสนหนึ่งหมื่นหา้พนัเกา้รอ้ยหกสบิสีบ่าทถว้น) (อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธสิ าหรบัปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ)  
 
ทัง้นี้บรษิทั ขอแจง้ใหท้ราบว่า บรษิทัเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผล เป็นเงนิสด  ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 
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 ก่อนการพจิารณาวาระที่ 5. กรรมการผู้ครบวาระออกจากต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายกณวรรธน์  อรญั 
และนายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั ออกจากหอ้งประชุม และนายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล ออกจากระบบซูม 

  
 เมื่อกรรมการทัง้ 3 ท่านไดอ้อกจากหอ้งประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ ประธานไดด้ าเนินการประชุมในวาระที ่5 ต่อไป 

717,318,808 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 78,905,068.88 (เจด็สบิแปดลา้นเกา้แสนหา้
พนัหกสบิแปดบาทแปดสบิแปดสตางค)์ หรอืคดิเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 63.47  ของก าไรส าหรบัปี 
ในกรณีทีท่ีป่ระชุมอนุมตั ิบรษิทัฯ ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลประจ าปี (Record Date) ในวนัที ่
8 มนีาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่27 พฤษภาคม 2565 
 

เปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผล และก าไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 (เสนอ) 

ก าไรสุทธ ิ(บาท) 45,725,088  124,319,262  
อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ 0.055 บาท 0.11 บาท 
อตัราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบก าไรสุทธ ิ(%) 66.15 63.47  

  

ความเหน็คณะกรรมการ  
เหน็ควรอนุมตัเิพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตามขอ้มลูทีก่ล่าวมาขา้งตน้  

 
การลงมติ วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ  

และออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเห็นเพื่อรายงานให้ประธานในที่

ประชุมมอบหมายใหผู้บ้รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  
  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลงชื่อ

ในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2564 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 124,319,262 บาท รวมทัง้จัดสรรก าไร
ส าหรบัปีเป็นเงนิส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 6,215,964  บาท (อย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธสิ าหรบั
ปีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ)ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 
717,318,808 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 78,905,068.88 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น
ผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 
 
รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า 
 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
หนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบั
ส่วนหนึ่งในสาม ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการทีจ่ะออกตามวาระ  
 
ทัง้นี้ กรรมการทีจ่ะออกตามวาระนี้อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ ปัจจุบนั บรษิทัมกีรรมการ
ทัง้หมด 8 ท่าน ดงันัน้ จงึมกีรรมการ 3 ท่านทีด่ ารงต าแหน่งนานสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ ไดแ้ก่  
1. นายกณวรรธน์ อรญั                                   กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ  
2 นายรฐัวฒัน์ ศุขสายชล                                 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ และ 
3 นายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั                             กรรมการบรษิทั 
 
บุคคลทีไ่ดร้บัเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัจาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ รวมถงึ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้  3 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง  
เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 เป็นผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ มคีุณสมบตัทิี่
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
บรษิัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ก าหนด ทัง้นี้ ไม่มผีู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการ และขอใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงการลงคะแนนในวาระนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 
  

การลงมติ ส าหรบัวาระนี้จะแจง้พจิารณารายบุคคล วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่มาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 

 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งเป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้ือหุ้นทุก
ท่านส่งบตัรคะแนนทัง้ใน กรณีที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสยีง โดยเจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัจะไปเกบ็บตัรลงคะแนนส าหรบัผูไ้ดร้บัการเสนอ ชื่อทัง้ 3 คน จากท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกนัในคราวเดยีว 
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนทัง้ เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยี โดยทีย่งัไม่ตอ้งฉีกและยงัไม่ตอ้ง
ส่งบตัรลงคะแนน เน่ืองจากจะเกบ็บตัรลงคะแนนพรอ้มกนัในครัง้เดยีว โดยขอให้ทีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
ขอใหท้ีป่ระชุมเริม่ตน้พจิารณาจากท่านท่ี 1 นายกณวรรธน์ อรญั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ท่านท่ี 2 นายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอสิระ และท่านท่ี 3 นายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั  กรรมการบรษิทั ตามขอ้มลูประวตัทิีไ่ดส่้งใหท้่าน
ไปแลว้ 
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ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อรายงานใหป้ระธานในที่
ประชุมมอบหมายใหผู้บ้รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง
ชื่อในใบลงคะแนน  

  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ราย กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน 
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 
 

1) นายกณวรรธน์ อรญั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
อสิระ  
เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  2) นายรฐัวฒัน์  ศขุสายชล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้  

  3) นายรนัท เลียวเลิศสกลุชยั  กรรมการบริษทั 
 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
บตัรเสยี 0 เสยีง   
หมายเหตุ:ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้  

  

 ก่อนเขา้ระเบยีบวาระการประชุมที ่6 ไดท้ าการเชญินายกณวรรธน์ อรญั และนายรนัท เลยีวเลศิสกุลชยั 
กลบัเขา้หอ้งประชุม และนายรฐัวฒัน์  ศุขสายชล กลบัเขา้ระบบซูม  

  
วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 
 
รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัให้สอดคล้อง
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กบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ  ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสม เทียบคยีงได้กับตลาดและ

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั  รวมถงึ มคีวามเพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไว้

กบับรษิทั  ซึ่งอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัทประจ าปี 2565 จะจ่าย

ในรปูค่าเบีย้ประชุม โดยคงอตัราเดมิเทยีบเท่ากบัปีก่อน  

1. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั ต่อคน ต่อครัง้  

ประธานกรรมการบรษิทั 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)  

กรรมการบรษิทั 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)  

2. ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ ต่อคน ต่อครัง้ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (สองหมื่นหา้พนับาท)  

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนับาท) และ  

3.  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต่อคน ต่อครัง้ 

ประธานกรรมการสรรหาและก านดค่าตอบแทน 25,000 บาท (สองหมื่นหา้พนับาท)  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นหา้พนับาท) 

 

ดงันัน้ จงึขอเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2565 
  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุม 

  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อรายงานใหป้ระธานในที่

ประชุมมอบหมายใหผู้บ้รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  
  
 ไม่มผีู้ถอืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง

ชื่อในใบลงคะแนน 
  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตเิป็นอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2565 ดว้ย 

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
 ประธานฯ มอบหมายให ้รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น

ผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 
 
รศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเรงิ น าเสนอต่อทีป่ระชุมว่า 
 

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี อนุมตัแิละแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบรษิัท  โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏบิตังิานทีผ่่านมา ว่าเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ มมีาตรฐานการท างานทีด่ ี และใหค้ าปรกึษาทางดา้นการ
บญัชแีก่บรษิัทเป็นอย่างดี จงึเหน็สมควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชจีากบรษิัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาร์คูเปอร์ส เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 1. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
2. นางสาวศนิชา อคัรกติลาภ        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 และ 
3. นายไพบูล ตนักูล                   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

ทัง้นี้ ใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  โดยมคี่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงนิ 2,650,000 บาท ซึ่งอตัราดงักล่าวไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ในการปฏบิตังิาน 
ซึง่บรษิทัจะจ่ายคนืใหต้ามจ่ายจรงิ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 ตามละเอยีดทีไ่ดเ้รยีน
เสนอแลว้ขา้งตน้ 

  
การลงมติ  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งกระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อรายงานใหป้ระธานในที่

ประชุมมอบหมายใหผู้บ้รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม  
  

 ไม่มผีู้ถอืหุน้สอบถาม หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ จงึขอเชญิลงคะแนนเสยีง โดยท าเครื่องหมายและลง
ชื่อในใบลงคะแนน 

  
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพร์ซวอเตอรเ์ฮาร์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยม ี

รายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้  
1. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
2. นางสาวศนิชา อคัรกติลาภ        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 และ 
3. นายไพบูล ตนักูล                   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 เหน็ดว้ย 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 รวม 397,986,171 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
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 งดออกเสยีง 0 เสยีง   
 บตัรเสยี 0 เสยีง   
 หมายเหตุ:ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้อกี จ านวน - หุน้ 

  
วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 
 วาระนี้ก าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผูบ้รหิารในเรื่องการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิทัฯ (ถ้าม)ี ดงันัน้

จะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นๆ ใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิละไม่มกีารลงมตใิดๆ 
 
ในการซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ บรษิทัจะไม่จดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ท่านผูถ้อืหุน้ท่าน
ใด ประสงคจ์ะสอบถามขอใหย้กมอืขึน้ และส่งกระดาษค าถามใหแ้ก่เจา้หน้าที่ ผูด้ าเนินรายการจะอ่านค าถาม
ของท่านเพื่อใหท้่านกรรมการเป็นผูต้อบค าถาม เพื่อใหท้างบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการ
ประชุมอย่างครบถว้น 

  
 ในการนี้ มผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถาม และใหค้วามเหน็ต่างๆ ผูด้ าเนินการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ส่ง

กระดาษค าถามหรอืขอ้คดิเหน็เพื่อรายงานใหป้ระธานในทีป่ระชมุมอบหมายให ้ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม ซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

 ค าถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น 
  

คณุชฎาภรณ์  ภชูฎาภิรมย ์ เป็นผู้ถือหุ้น จ านวน  310,750 หุ้น 
1. สถานการณ์ ยเูครน ส่งผลกระทบอะไรกบับรษิทับา้งหรอืไม่ 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ ยงัคงตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ส่วนของบรษิทัฯ ไม่มผีลกระทบในเรื่องนี้ 
 
2. ทีป่ระเทศจนีมปีระกาศ Lock Down โดยเฉพาะทีเ่ซีย่งไฮ ้มผีลกระทบกบับรษิทัอย่างไรบา้ง 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัฯ ยงัคงตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ใน
ส่วนของบรษิทัฯ ไม่มผีลกระทบในเรื่องนี้ 
 
คณุอ าภา ทิพยเ์นตร เป็นผู้ถือหุ้น จ านวน 7,000 หุ้น 
1. สถานการณ์น ้ามนัโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้จะท าใหร้ายไดค้่าขนส่งเปลีย่นแปลงอย่างไรบา้ง 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า ในส่วนของรายไดข้องค่าขนส่งในระหวา่งประเทศ 
เน่ืองจากบรษิทัเป็นผูป้ระกอบการขนส่งแบบ NVOCC ซึง่ใชน้โยบายราคาแบบ COST PLUS จงึไมม่ี
ผลกระทบโดยตรง และในส่วนของการใหบ้รกิารขนส่งทางรถ บรษิทัมกีารก าหนดอตัราค่าน ้ามนักบั
ลูกคา้โดยการอพัเดตสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
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คณุสุนทรี  กล่อมน้อย เป็นผูถ้ือหุ้น จ านวน 4,250 หุ้น 
1. ค่าเงนิทีผ่นัผวน ณ ปัจจบุนั ทางบรษิทัมมีาตการรบัมอือย่างไรบา้ง 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัติสุข โฆษิอาภานันท์ ไดต้อบค าถามว่า โดยรายไดแ้ละต้นทุนที่เป็นสกุลเงนิต่างประเทศนัน้เกิด
จากการท าธุรกรรมกับพันธมิตรต่างประเทศโดยจะมีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ธรรมชาต ิ(Natural Hedge) และมกีารใชบ้ญัชเีงนิฝากสกุลเงนิต่างประเทศ นอกจากนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ มี
การติดตามข่าวสาร และขอ้มูลอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิตลอดเวลา กลุ่มบรษิัทฯ เชื่อว่าสามารถ
ประเมนิสถานการณ์ และหาทางป้องกนัความเสีย่งไดอ้ย่างทนัท่วงท ีทัง้นี้ ในอดตีทีผ่่านมากลุ่มบรษิทัฯ 
ไม่ไดม้ผีลกระทบต่อผลด าเนินงานในอดตีอย่างมนีัยส าคญัจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
 
 คณุเสกสรรค ์เนียมหอม  เป็นผู้ถือหุ้น จ านวน 3,750 หุ้น 
1. กระแสสกุลเงนิ Digital (Cryptocurrency) ทีก่ าลงัมาแรงอยูใ่นตอนนี้ ทางบรษิทัมคีวามสนใจทีจ่ะ

เขา้ไปลงทุนในตลาดนี้หรอืไม่ และมคีวามคดิเหน็อย่างไร 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัยงัคงเน้นที ่ Core Business เป็นหลกั ส่วนเรื่อง
การลงทุนในสกุลเงนิ Digital (Cryptocurrency)  อยู่ระหว่างการศกึษา 
 
คณุชาลิสา  อ่ิมส าราญ  เป็นผูถ้ือหุ้น จ านวน 1,500 หุ้น 
1. ประเดน็เรื่องตูส้นิคา้และค่าระวางเรอืในปี 2022 นีจ้ะมแีนวโน้มในทศิทางใดและมคีวามคดิเหน็

อย่างไร 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า ตามการคาดการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยงัคงสงูอยู่ในครึง่ 
ปีแรก แต่อาจมกีารผนัผวนไปตามสถานการณ์โลก 

 
2. รถไฟความเรว็สงู ลาว-จนี บรษิทัมแีผนทีจ่ะเขา้ไปลงทุนหรอืไมแ่ละลงทุนในรปูแบบใด 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถาม บรษิทัไม่ไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยตรง ทัง้นี้บรษิทัมกีารใหบ้รกิาร
ในเสน้ทางลาว-จนีโดยใชพ้นัธมติร 

  
3. บรษิทัมแีผนการลงทุนในอนาคตทีน่อกเหนือจากธุรกจิดา้น Logistics อย่างไรบา้ง 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัยงัแสวงหาโอกาสและศกึษาความเป็นไปไดใ้นการ
ด าเนินธุรกจิดา้นอื่นนอกเหนือจากธุรกจิโลจสิตกิส ์แต่ยงัคงมุ่งมัน่ในการเตบิโตในโลจสิตกิส ์
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คณุกานดา ศรีงางาม ถอืหุ้นเข้าประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 50,000 หุ้น มีค าถาม ดงัน้ี 
1. มขีา่วเรื่อง M&A กบับรษิทัต่างชาต ิ ไมท่ราบว่าจะเป็นไปไดแ้ละมปีระโยชน์ต่อบรษิทัในระยะยาว

หรอืไม ่
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ ไดต้อบค าถามว่า บรษิทั เน้นการเตบิโต Organic แต่กม็องหาโอกาสเสมอ 
และเป็นหนึ่งในนโยบายการเตบิโตของบรษิทั 
 
คณุนารี แซ่ลี้ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1. ขอทราบนโยบายเกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทุจรติคอรปัชัน่ ขอทราบพฒันาการนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจรติในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา 
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
ดร.สนัตสุิข โฆษอิาภานันท ์ไดต้อบค าถามว่า บรษิทัอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 
คุณนาร ีแซ่ลี ้ม ีขอ้เสนอแนะ เพื่อใหเ้กดิการปฎบิตัติามแนวทาง CG ทีด่ ี
เสนอแนะใหท้างบรษิทัพจิารณาน าระบบ BAR CODE หรอืระบบทีช่ว่ยในการลงทะเบยีน เพื่อชว่ยลด
ระยะเวลาการลงทะเบยีน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ และรองรบัจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่โีอกาสจะเพิม่
มากขึน้ เมื่อบรษิทัขยายใหญข่ึน้ และยา้ยเขา้ไปซื้อขายใน SET 
 
คณุสุชาติ เตม็สิทธิโชค ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง จ านวน 13,600 หุ้น มีค าถาม ดงัน้ี 
1. การเป็นกรรมการบรษิทั มขี ัน้ต ่าในการถอืครองหุน้ไดร้อ้ยละเทา่ไหร ่
ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิ คณุนาเวส  นรตัถรกัษา ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ไดต้อบค าถามว่า 

 คุณนาเวส  นรตัถรกัษา ไดต้อบค าถามว่า กรรมการบรษิทัไม่มขี ัน่ต ่าในการถอืครองหุน้ 
 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดแสดงความคดิเหน็หรอืมคี าถาม อกีประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
  
  
  
 ลงชื่อ ........................-ลงนาม-................................. ประธานกรรมการ  
          (รองศาสตราจารย์ ดร.วนัชยั รตันวงษ์) ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม 
  
  
 ลงชื่อ ........................-ลงนาม-................................. เลขานุการบรษิทั  
 (นายรนัท  เลยีวเลศิสกุลชยั) ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
  

 


