
 

หน้าที่ 1 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

วันพุธ ที ่29 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมชั้น 5 อาคารไวส์เพลส บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

 
 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้มีเกียรติในที่
ประชุม จากนั้นแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  
 

1. นายเอกพล  พงศ์สถาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 
2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
4. นางวันดี   ปฏิเวชวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.อารยา  คงสุนทร  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
7. นางสาวฐิติมา  ตันติกุลสุนทร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน /  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อำนวยการ 
บัญชีและการเงิน  

9. นางสาวสาวดี  อัศวมานะ  ผู้จัดการทั่วไป  
10. นางสาวสุนทรี  พูลสมบัติ  ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป  
11. นางสาวปิญชา ชัยสาม  ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด 
12. นางสาวปรมาภรณ์  จำนงสุข  เลขานุการบริษัท 

 
 โดยกรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นระบุคำถามในแต่ละ
วาระ ลงในกระดาษที่ทางบริษัทฯ แจกให้ (ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร) และบริษัทฯ จะระบุคำตอบ
และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายใน 14 วันนับแต่วัน
ประชุม เพื่อลดการสัมผัส ลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) และการประชุมจะดำเนินการไป
อย่างกระชับท่ีสุด  
 บริษัทฯ ปฎิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา หรือ (COVID-19) สำหรับการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 



 

หน้าที่ 2 

 
 

โดยจัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมจุดล้างมือและเจลแอลกฮอร์ รวมทั้งแนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนใส่
หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
ประธานฯ มอบหมายให้             
 
นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขาท่ีประชุม เป็นผู้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
และกติกาการนับคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม ดังน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า 
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ 

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าเห็นชอบ
ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ทำ
เครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรลงแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  

3. จำนวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่เข้า
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด 
 

 ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม/ และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จะใช้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ขอให้ผู้
ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ประตูทางออก เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบรูณ์ 
 
 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/
หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 21 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมา และขอแนะนำนายภานุวัฒน์ นวลลำใย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีร
คุปต์ จำกัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม และบริษัท ควิดแลบ จำกัด 
ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็น
ประธานกรรมการ จึงเป็นผู้ทำหน้าหน้าท่ีประธานในวันนี้ 
 
 ประธานฯ แจ้งสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย และผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย รวมเป็นทั้งหมด 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 421,857,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของ
จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้วท้ังหมด โดยหุ้นที่ชำระแล้วทัง้สิ้นของบริษัท จำนวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 651,899,500 หุ้น ทั้งนี้ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 จึงขอเปิด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563   



 

หน้าที่ 3 

 
 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
 ประธานฯ ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น  ประจำปี 2562               
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยวาระนี้ใช้มติเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,496,079 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,496,079 100.00 

 หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จำนวน 130,000 หุ้น 
 

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2562 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
2562 ซึ่งได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 2/2563 เมื ่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR 
Code ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแล้ว 
 
 ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ นำเสนอ
โครงสร้างของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 โดย WICE TH 33% , WICE SG 21% , WICE 
HK 26% และ ETL 20% รายได้บริการอยู่ท่ี 2,221 ล้านบาท และปี 2561 อยู่ท่ี 1,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.58 
การรับรู้รายได้จากการที่บริษัทลงทุนในบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นสามัญ
ทั ้ งหมด อ ีกท ั ้ ง  WICE Logistics (Hong Kong) Limited ก็ได ้ม ีการลงทุนใน WICE Logistics (Shenzhen) Company 
Limited ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทฯ จึงต้องมีการรับรู้รายได้ เข้ามาในงบการเงิน ทำให้รายได้
จากการบริการเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ 
 สัดส่วนรายได้แยกตามบริการหลักท่ีให้บริการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562  
 1) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 28 
 2) การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 36  
 3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการ      
คลังสินค้า คิดเป็นร้อยละ 15 



 

หน้าที่ 4 

 
 

 4) การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็นร้อยละ 21% 
 
 กำไรขั้นต้นของบริษัทรวม สำหรับปี 2562 จำนวน 352.37 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.66 กำไรสุทธิของบรัท 
สำหรับปี 2562 จำนวน 62 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.58 เนื่องจาก บริษัทยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดน จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับการลงทุนในรถหัวลากค่อนข้างสูง ทำให้มีต้นทุนในการ
จัดการเพิ่มขึ้น มีผลทำให้สัดส่วนต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สูงอัตราการทำกำไรจึงลดลงไปด้วย  โดยรายละเอียดได้
ปรากฎตามรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 และรายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญๆ ที่
แสดงออกถึงความุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้  

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมถึงกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมกับเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฎิบัติในเรื่องการรับ -ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง / ไม่รับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วม
ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือ
การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย 

3. ในปี 2563 บริษัทฯ จะทำการทบทวนแบบประเมินตนเองของโครงการฯ ทั้ง 71 ข้อ และเข้ากระบวนการสอบ
ทานโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร  
  
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ 
 
 มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ได้มีมติอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
  



 

หน้าที่ 5 

 
 

 
 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมดังนี้  
                    (หน่วย: บาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์ 1,573,572,312 937,719,035 
หนี้สินรวม 686,973,040 130,947,375 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 886,599,272 806,771,660 
รายได้รวม 2,230,883,087 825,662,386 
กำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 61,973,826 83,136,150 
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  0.10 0.13 

 
โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2562 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
คำถาม : นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29 
เรื่องเงินลงทุนเผื่อขาย ท่ีลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นเงินลงทุนในตลาดทุนหรือในตลาดเงิน 
คำตอบ :  สำหรับเงินลงทุนเผื่อขายที่ลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นเงินลงทุนในตลาดเงิน 
คำถาม : นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์การลงทุนในหน่วย
ลงทุนนี้คืออะไร และมีแนวทางในการใช้เงินจำนวนนี้ไปสร้างรายได้มากกว่านี้หรือไม่ 
คำตอบ : บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนตลาดเงินคือ เพื่อเป็นการบริหารเงินสด และเพื่อเป็นการสำรอง
เงินสำหรับการขยายธุรกิจ สำหรับแนวทางการใช้เงินเพื่อสร้างรายได้มากกว่าเดิม บริษัทจะใช้เงินในการขยายธุรกิจในอนาคต
เพื่อส่งผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ อย่างสูงสุด  
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,857,782 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,857,782 100.00 

 หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จำนวน 361,703 หุ้น 
 

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากผลการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 83,136,150 



 

หน้าที่ 6 

 
 

บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯจะต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตาม
กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งสิ้น 5,487,500 บาท เมื่อกันทุน
สำรองตามกฎหมายแล้วบริษัทยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนเงิน 77,648,650 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

- จัดสรรเงินสำรองตามกฏหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 83,136,150 บาท โดยกำหนดเงิน
สำรองตามกฎหมายเป็นเงินท้ังสิ้น 5,487,500 บาท  

- จ่ายเงินปันผลหลังหักเงินสำรองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.09 บาทต่อหุ้น บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏ 
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 13 มีนาคม 2563  

- กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ  
 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้ 
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,856,782 99.9998 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,857,782 100.00 

  
 มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้
จัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 5,487,500 บาท เป็นเงินสำรองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.09 บาท/หุ้น 
โดยให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 13 
มีนาคม 2563 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหน่ึงในสาม 
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) และในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี ้
 

1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ 
    ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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  3. นางสาวบุศรินทร์  ต่วนชะเอม  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ 
 
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ  ได้พิจารณา

องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัท ฯ ได้ จึง
เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (2) นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ และ 
(3) นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 
เนื่องจากในวาระนี้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้เชิญออกจากห้องประชุม

จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้น 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ 
 
ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และหรือบัตรเสีย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจำนวนและแจ้งมติให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ 

 
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
  (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ) 
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,856,782 99.9997 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,100 0.0003 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,857,882 100.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จำนวน 100 หุ้น 
 

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง          
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ 
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 5.2 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการอิสระ 
  (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ) 
  

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,841,782 99.9997 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,100 0.0003 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,842,882 100.00 

 หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 15,000 หุ้น  
 

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง              
นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ 

 
5.3 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการ   
 (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ) 
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,656,882 99.9998 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,657,882 100.00 

 หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผู้มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 200,000 หุ้น 
 

มติ –ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง              
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งวาระ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 

 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบการ
กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2563 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึง
ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1. ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
40,000 บาท /ครั้ง 
20,000 บาท / คน / ครั้ง 
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   หมายเหตุ : คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คือ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงองค์กร  

 
 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาท ี่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ  
 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,856,882 99.9998 
(2) ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0002 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,857,882 100.00 

 
มติ – ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ ประจำปี 2563 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ เสนอต่อที่
ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 และ
เห็นสมควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
5872 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 หรือ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6107 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ต่ออีกหนึ่งปี ซึ่งเสนอค่าตอบแทนรวม 
1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา โดยบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ได้ดำเนินการ
เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้วเป็นจำนวน 6 ปี (ป ี2557-2562) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อ

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 
2. โบนัสพิเศษ 
(จากผลการดำเนินงานในปี 2562)  

พิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกิน 1% ของกำไรสุทธิของงบ
การเงินรวม 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง*  
1. ค่าเบี้ยประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /ครั้ง 
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ  
 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยสรุปผลคะแนนเสียง ดังนี ้
 

 ผู้ถือหุ้น จำนวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 421,857,882 100.00 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจำนวนเสียง 421,857,882 100.00 
 

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2563 โดยมี 
  นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 และ/หรือ 
  นางสาวรสพร  เดชอาคม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 และ/หรือ 
  นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 และ/หรือ 
  นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 และ/หรือ 
  นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6107 
 
 เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมัติ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  
 ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นหรือ
สอบถามเพื่อความเข้าใจ หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ระบุคำถามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ดังนั้นจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 
 
คำถาม : นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าในไตรมาสที่ 1/2563 รายได้เป็นอย่างไรบ้าง  
คำตอบ : บริษัทฯ คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1/2563 จะดีว่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในไตรมาสที่ 1/2562  
คำถาม : นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่า COVID-19 มีผลกระทบกับบริษัท หรือไม่  
คำตอบ : บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจได้ การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) มีค่า
ระวางที่ปรับขึ้น และพื้นที่ในการขนส่งท่ีจำกัด เนื่องจากมีการหยุดเลิกเที่ยวบินตามคำสั่งของรัฐบาล ในทางกันข้าม การบริการ
จัดการขนส่งทางบกข้ามพรมแดน (Cross Border Service) มีปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีลูกค้าเปลี่ยนจากการใช้
บริการทางบกข้ามพรมแดน แทนการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ ยังได้รับอนิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในช่วง COVID-19 
ด้วย  
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คำถาม : นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่ามีข่าวว่าไตรมาสที่ 2/2563 สดใสมีการวางแผนเงิน
ลงทุน 200 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้น WICE SG เมื่อใด 
คำตอบ : บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าทำรายการซื ้อหุ ้นสามัญของบริษัท WICE Logistics (Singapore) Pte.Ltd. หรือ         
“WICE SG” (เดิม Sun Express Logistics Pte. Ltd. หรือ “SEL”) ส่วนที่ 2 จำนวน 30% เมื ่อต้นเดือนพฤษภาคม 2563 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมรับรู้รายได้เข้ามาในงบการเงิน ทันที  
คำถาม : นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าปี 2563 รายได้โต 20% แตะ 2,700 ล้านบาท จากการ
ให้บริการหรือไม่ 
คำตอบ : รายได้ปี 2563 หลักๆ โตมาจากการให้บริการทางอากาศ (Air Freight) และการบริการจัดการขนส่งทางบกข้าม
พรมแดน (Cross Border Service) ส่วนการให้บริการขนส่งทางทะเล (Sea Freight) ยังคงรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ) -นายเอกพล พงศ์สถาพร-        ประธานที่ประชุม 
                (นายเอกพล พงศ์สถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) -นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข - ผู้บันทึกการประชุม 
                     (นางสาวปรมาภรณ์ จำนงสุข) 

           เลขานุการบริษัท 
 


