
 

หนา้ท่ี 1 

 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2559 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธ ที ่20 เมษายน พ.ศ. 2559  
   ณ  ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอสีตนิ แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  

 
 
เร่ิมประชุม 10.00 น. 
 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุมกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูมี้เกียรติ
ในท่ีประชุม จากนั้นแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมาเขา้ประชุม โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี  
 

1. นายเอกพล  พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายวชิยั  แซ่เซียว  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางอารยา  คงสุนทร  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนและกรรมการ 
6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและกรรมการบริหาร 
7. นางสาวฐิติมา  ตนัติกลุสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุนและ 

     กรรมการบริหาร 
8. นางสาวพรไพเราะ ตนัติกลุสุนทร กรรมการบริหาร 
9. นางสาวสมใจ  ปุราชะโก ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายและการตลาด 
10. นายราม ตนัติกลุสุนทร ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern 

    Seaboard 
11 นายโชคชยั พฤติสาร  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
12 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
13 นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
14 นางสาวณรยา ศรีสุข  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
15 นางสาวปิญชา ชยัสาม  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
16 นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสุข  เลขานุการบริษทั  

 
 ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นรอให้ประธานฯ 
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือข้ึนเพ่ือสอบถาม โดยขอให้มายงั
ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ และหรือยกมือเพ่ือให้เจา้หน้าท่ี น าไมโครโฟนไปให้ ทั้งน้ีก่อนสอบถามให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ-
นามสกุล หากค าถามท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา โปรดสอบถามเพ่ิมเติมไดใ้นวาระท่ี 7 วาระพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ ก่อนเขา้สู่การประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให ้            



 

หนา้ท่ี 2 

 
 

 
นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเลขาท่ีประชุม เป็นผูช้ี้แจงหลกัเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน และกติกาการนบัคะแนนเสียงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียง หน่ึงเสียง ต่อหน่ึงหุ้น และผูถื้อหุ้นหน่ึงรายมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
วา่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ”งดออกเสียง” จะแบ่งแยกจ านวนหุน้เพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้ 

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ใหถื้อวา่เห็นชอบ
ตามมติท่ีเสนอ แต่ถา้หากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ให้ท า
เคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนนแลว้ยกมือ  เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ไปเก็บบตัรลงแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้  

3. จ านวนหุน้รวมท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้บางท่านท่ีเขา้
มาร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนหลงัจากเปิดประชุมแลว้ ซ่ึงการแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ในแต่ละวาระโดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุด 
 

 ทั้งน้ี ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า คะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมคร้ังน้ี จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทั
ฯ ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษทัฯ  ขอเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีเขา้
ประชุม/ และผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนนั้นจะใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี เม่ือการ
ประชุมเสร็จส้ิน เจ้าหน้าท่ีของบริษทัจะเดินเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่าน ณ ท่ีนั่งของท่านค่ะ เพ่ือให้หลกัฐานการ
ลงคะแนนสมบรูณ์  
 
 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/
หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั พร้อมทั้งไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัคร้ังน้ีไดล่้วงหนา้
ก่อนวนัประชุม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามมา และขอแนะน า คุณโอปอร์ ธรรมโรจน์ และนายสุวศิิษฎ ์ข่อยพานิชย ์จาก
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล    ธีรคุปต ์จ ากดั ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนบัคะแนนเสียงใน
การประชุม และบริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูน้ับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ก าหนดว่าประธานกรรมการเป็นประธานของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงนายเอกพล พงศส์ถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผูท้  าหนา้หนา้ท่ีประธานในวนัน้ี 
 
 ประธานฯ แจง้สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉนัทะ รวม 115 
ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 395,941,004 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 65.9903 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด โดยหุน้ท่ีช าระแลว้
ทั้งส้ินของบริษทั จ านวน 300 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 600 หุน้ ทั้งน้ีครบเป็น
องคป์ระชุมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559  
  



 

หนา้ท่ี 3 

 
 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 เม่ือวนัที ่1 เมษายน 2558 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558              
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหนา้พร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ขรายงานจะขอใหท่ี้ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 395,902,504 99.9816 
(2) ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0051 
(3) งดออกเสียง 53,000 0.0134 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 395,975,504 100.00 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 33,600 หุ้น 
 

มต ิ– ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูท่ี้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 
 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2558 ซ่ึงได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 
กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ตามท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
 
 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี รายได้
รวมในปี 2558 อยูท่ี่ 690 ลา้นบาท และปี 2557 อยูท่ี่ 677 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.77 และรายได้
แบ่งตามผลการด าเนินงาน ซ่ึงบริษทัฯ มีรายไดห้ลกัๆ มาจาก 3 ส่วน คือ 1) การให้บริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ประเทศทางทะเล (Sea Freight) 2) การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air Freight) และ 3) พิธี
ศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and Transport) ในปี 2558 มีรายไดจ้ากการบริการรับจดัการขนส่งสินคา้
ระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight) จ านวน 396 ลา้น เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 18 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 มีรายได้
จากการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air Freight) จ านวน 153 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 17 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 10 และมีรายไดจ้ากพิธีศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and Transport) จ านวน 133 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.02 สรุปโดยรวมบริษทัมีรายไดท้ั้งส้ิน 682 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 12 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.79 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 จ านวน 60.59 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.96 อตัราก าไรสุทธิ 



 

หนา้ท่ี 4 

 
 

 
ลดลง  และสรุปสินทรัพยร์วมส าหรับปี 2558 จ านวน 695 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 337 ลา้นบาท อนัเกิดมาจากการออกหุน้
เพ่ิมทุน ก าไรต่อหุ้นส าหรับปี 2558 จ านวน 0.12 บาทต่อหุ้น และจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักต่อหุ้นในปี 2558 
จ านวน 509,961,644 บาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 120,772,603 บาท โดยหลกัๆมาจากการออกหุน้เพ่ิมทุน โดยรายละเอียดไดป้รากฎ
ตามรายงานประจ าปี 2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  
ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามลกัษณะการประกอบธุรกิจ การด าเนินงานในช่วงปีท่ี
ผา่นมา การแข่งขนัในตลาด รวมทั้งแผนการลงทุนจากการเพ่ิมทุน  
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ แบบครบวงจร ให้บริการทั้งการน าเขา้และส่งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ให้บริการดา้นพิธีการศุลกากรและ
การขนส่งในประเทศ บริการคลงัสินคา้ กลุ่มลูกคา้หลกัๆ จะเป็นทั้งผูน้ าเขา้และส่งออก ในอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ
ไทย เช่น อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์อิเล็คทรอนิค อาหาร และวสัดุก่อสร้าง รายได ้80% จะมาจากการขนส่งทางทะเล
และทางอากาศ ส่วนรายไดอี้ก 20% มาจากการใหบ้ริการดา้นพิธีศุลกากรและการขนส่งในประเทศ ในปีท่ีผา่นมาการน าเขา้
และส่งออกมีการปรับตวัลดลง แต่เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจมานาน และมีฐานลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง ยงัคง
รักษาการเติบโตไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านมา เงินเพ่ิมทุนท่ีไดม้ามีการเพ่ิมรถหัวลาก-หางพ่วง ท าลานจอด ท าคลงัสินคา้และ
พฒันาระบบสารสนเทศ จากเงินเพ่ิมทุนท่ีระดมมา  
ถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามจุดแขง็ จุดอ่อนของบริษทัฯ 
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า จุดแข็งของบริษทัฯ คือดว้ยบริษทัฯให้บริการธุรกิจมา
มากกวา่ 24 ปีในประเทศไทย มีบริการท่ีครบวงจร และยงัมีความช านาญดา้นพิธีศุลกากรและการขนส่งจากประเทศตน้ทาง 
ถึงประเทศปลายทาง แบบ Door to Door พร้อมทั้งดูแลสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้จนถึงมือผูรั้บ 
ถาม : นายณัฐพล รัฐประเสริฐ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงรายไดจ้ากการขนส่งทางอากาศท่ีลดลง  
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ในปีท่ีผา่นมาเศรษฐกิจโลกมีความผนัผวน ชะลอตวั สินคา้
หลกัๆ จะเป็นประเภทอิเล็คทรอนิค ส่งผลกระทบตามมา ในปีน้ีบริษทัฯ ไดก้ารขยายงานการบริการขนส่งทางอากาศท่ี
เพ่ิมข้ึนตามล าดบั 
ถาม : นายอนุวัฒน์ ศิลปกาลประดิษฐ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามวา่โครงการเพ่ิมทุนตามท่ีน าเสนอไดมี้การลงทุน
ในคลงัสินคา้ โดยมีทิศทางแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ ในการลงทุนคลงัสินคั้น อยูท่ี่ประมาณ 150-200 ลา้นบาท 
แนวโนม้การบริการคลงัสินคา้จะเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคตและยงัใหบ้ริการแบบครบวงจรในคลงัสินคา้
ดว้ย  
  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ 
 
 มต ิ– ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 
  



 

หนา้ท่ี 5 

 
 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้างอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบ
ก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดมี้มติอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 นางอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมวา่งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2558 
                    (หน่วย: บาท) 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย ์ 695,598,322 637,794,986 
หน้ีสินรวม 94,819,974 70,165,559 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 600,778,348 567,629,427 
รายไดร้วม 689,478,254 522,035,228 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 60,588,168 66,998,779 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.12 0.13 

 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ สินทรัพยร์วมของบริษทั ท่ีมีการลงทุนในกองทุน
เปิด มีวตัถุประสงคเ์พ่ืออะไร และสามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือไหร่ 
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ในช่วงท่ีมีการระดมทุนของบริษทัไดมี้การน าเงินไปพกัไว้
ชัว่คราวระยะสั้น โดยมีระยะเวลา 3 – 6 เดือน และสามารถน ามาใชไ้ดทุ้กเม่ือ และบริษทัไดฝ้ากเงินประเภทออมทรัพยท่ี์มี
อตัราดอกเบ้ียสูง และการลงทุนในกองทุนเป็นประเภทตราสารหน้ี กบัธนาคารกสิกรไทยและธนาคาร ยโูอบี เป็นตน้ 
ถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการปรับฐานเงินเดือนพนกังานของบริษทั
หลงัจากมีการปรับโครงสร้างองคก์ร  
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่าบริษทัไดมี้การปรับฐานเงินเดือนพนักงาน โดยมีการ
ค านวณผลตอบแทนพนกังานใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งการเปล่ียนแปลงในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา  
ถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงผลก าไรจากอตัราเงินตราแลกเปล่ียน โดยบริษทัฯ มี
การรับเงินจากลูกคา้เป็นเงินบาทไทยหรือเงินตราต่างประเทศ  
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัใหลู้กคา้ช าระเงินเป็นเงินบาทไทยหากเป็นลูกคา้ใน
ประเทศ และหากเป็นลูกคา้ต่างประเทศก็จะให้ช าระเงินเป็นสกุลของชาตินั้นๆ และมีการรับช าระและหรือจ่ายออกใน
ช่วงเวลาเดียวกนัเพ่ือป้องกนัค่าเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
แนะน า : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าใหร้วมวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 เขา้ดว้ยกนั  
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ตอบ : นายเอกพล พงษ์สถาพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงวา่จะน าขอ้เสนอแนะไปปรับใชแ้ละทั้งน้ีตอ้ง
ขอปรึกษาทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อน 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะซกัถามหรือทกัทว้งประการใดขอใหท่ี้ประชุมรับรองงบ
ดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมจึงมีมติเสียงขา้งมากเป็นเอกฉนัทรั์บรอง
งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 394,575,805 99.6145 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 1,527,000 0.3855 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 396,102,805 100.00 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 127,301 หุ้น 
 
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั
งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2558 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัรับรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นจ านวน 66,998,779 บาท ตามกฎหมายจึงตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในปีน้ี 
บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดเงินส ารองตามกฎหมาย
เป็นเงินทั้งส้ิน 3,474,367 บาท เม่ือกนัทุนส ารองตามกฎหมายแลว้บริษทัยงัเหลือผลก าไรเป็นจ านวนเงิน 63,524,412 บาท 
จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
เห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558 และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ดงัน้ี 
 

- จดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 66,998,779 บาท โดยก าหนดเงิน
ส ารองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งส้ิน 3,474,367 บาท  

- จ่ายเงินปันผลหลงัหักเงินส ารองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.07 บาทต่อหุ้น บาท ซ่ึงจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือ
ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

แนะน า : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าว่าหากบริษทัจ่ายเงินปันผลมากเกินไป 
จะท าใหไ้ม่มีทุนส าหรับการพฒันาบริษทั 
ตอบ : นายเอกพล พงษ์สถาพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและช้ีแจงวา่ทางคณะกรรมการไดต้รวจสอบกระแสเงิน
สดและจากแผนงานธุรกิจท่ีไดว้างแผนไว ้บริษทัยงัมีงบประมาณในการลงทุนเหลือพอเพียง  
 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
 
 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 394,590,905 99.6145 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 1,527,000 0.3855 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 396,117,905 100.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 15,100 หุ้น 

  
 มติ – ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้จดัสรร
ก าไรประจ าปี 2558 จ านวน 3,474,367 บาทเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.07 บาท/หุ้น โดยให้
จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและอนุมตัค่ิาตอบแทน 
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม วา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 22 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 
และในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 คร้ังท่ี 1/2559 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 
 
 1. นายวชิยั แซ่เซียว   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายชูเดช คงสุนทร   กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒัธุรกิจ / กรรมการบริหาร  
3. นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร  กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฎิบติัการและสนบัสนุน / กรรมการบริหาร 
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ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ เห็นว่า นายวิชยั      
แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษทัอีกวาระหน่ึง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 ให้ก าหนดช่ือ
กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน
กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง รายละเอียดขอ้มูลพอสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัท่ีได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
 เน่ืองในวาระน้ี นายวชิยั แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระ
น้ี ดงันั้น จึงขอใหท่้านกรรมการทั้งสามท่านออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การประชุมในวาระน้ีจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 

 ประธานฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบตัรลงคะแนนทั้งท่ี
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รวบรวมไวเ้พ่ือนบัจ านวนและแจง้มติใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 5.1 นายวชัิย แซ่เซียว กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอสิระ 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 396,089,905 99.9929 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0071 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 396,117,905 100.00 

 
 5.2 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ / กรรมการบริหาร 
  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 287,130,585 99.9833 
(2) ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0070 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0098 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 287,178,585 100.00 
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 5.3 นางสาวฐิตมิา ตนัตกิลุสุนทร กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฏิบัตกิารและสนับสนุน / กรรมการบริหาร 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 329,212,625 99.9854 
(2) ไม่เห็นดว้ย 20,000 0.0061 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0085 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 329,260,625 100.00 

 
มต ิ– ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี อนุมติัการแต่งตั้ งกรรมการทั้ ง 3 ท่านท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ 

 
 จากนั้นประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2559 โดยเสนอค่าตอบแทนเบ้ียประชุมของกรรมการ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 1เมษายน2558 ซ่ึงไดอ้นุมติัไวด้งัน้ีได ้
  

เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 คร้ัง แบ่งเป็น 
-  เบ้ียประชุมประธานกรรมการ                      จ านวน 40,000 บาท  
-  เบ้ียประชุมกรรมการ                      จ านวน 20,000 บาท 
เบีย้ประชุมของกรรมการชุดย่อย ต่อการประชุม 1 คร้ัง แบ่งเป็น 
1. เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็น  
-  เบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ      จ านวน 25,000 บาท 
-  เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ      จ านวน 20,000 บาท 
2.  เบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบ่งเป็น 
-  เ บ้ี ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาา

ค่าตอบแทน 
                     จ านวน 25,000 บาท  

-  เบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาาค่าตอบแทน                     จ านวน 20,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม

ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้แลว้ 
 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 394,570,906 99.6095 
(2) ไม่เห็นดว้ย 1,519,000 0.3835 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0071 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 396,117,906 100.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 1 หุ้น 
 
มต ิ– ท่ีประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู ้ เสนอต่อท่ี
ประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัประจ าปี 2558 และ
เห็นสมควรแต่งตั้งบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั โดยนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521, นาย
โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182, นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
และนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 ซ่ึงเสนอ
ค่าตอบแทนรวม 1,570,000 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนเจ็ดหม่ืนบาท) เท่ากบัปีท่ีผ่านมา และท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 
1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2559 มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 อนุมติัแต่งตั้งบริษทั
ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2559 โดยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 และหากไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559ตามท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 396,095,706 99.9929 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 28,000 0.0071 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 396,123,706 100.00 

  หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 5,800 หุน้ 
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มติ – พิจารณาแลว้มีมติเสียงขา้งมากเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน ส านกังาน อี วาย 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 โดยมี 
  นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 
  นายโสภณ   เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 
  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 
  นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 
 เป็นผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ ท า และลงนามในรายงานสอบบญัชีและอนุมติั
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับปี 2559 เป็นเงินจ านวน 1,570,000 บาท 
 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงขอ้คิดเห็น
หรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้นจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระน้ี 
 
ถาม : นายวฑิรูย์ บุบผามาศ ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่บริษทัมีโครงการต่อตา้นคอรัปชัน่ หรือไม่ 
ตอบ :  นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงวา่ บริษทัมีแผนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอรัปชัน่ และ
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าวกบัสภาหอการคา้ไทย 
แนะน า :นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวด ีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง แนะน าใหบ้ริษทั จดัการประชุมในวนัเสาร์ และหรือในวนัปกติ 
ช่วงเยน็ หรือเล่ือนมาประชุมในช่วงเดือนมีนาคม สถานท่ีอาจใชเ้ป็นหอ้งประชุมของภาครัฐ เช่น โรงพบาบาล เป็นตน้  
แนะน า :นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง แนะน าในงบการเงินมีการใชภ้าษาท่ีท าให้ผูถื้อหุ้นเขา้ใจผิด 
ควรระบุใหช้ดัเจน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ในปีต่อไป  
ถาม : นางสาวอรัญญา วัจนะประเสริฐพร  ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการตามข่าวของบริษทั ตามหน้า
หนงัสือพิมพ ์พบวา่บริษทัไดเ้ขา้ร่วมทุนกบัต่างชาติสิงคโ์ปร ในไตรมาส 2 มีงบประมาณในการขยายธุรกิจเพียงพอไหม มี
การส ารองความเส่ียงอยา่งใด และนโยบายการจ่ายปันผล 
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ นโยบายการลงทุนและมีงบประมาณจดัเตรียมไว้
แลว้หลงัจาการระดมทุน และมีการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง การขยายงานคลงัสินคา้ การทางขนในประเทศ ฯลฯ ธุรกิจบางส่วน
ไดถู้กด าเนินการไปแลว้ และบางส่วนอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ทั้งน้ี จากท่ีผูถื้อหุน้สอบถามการร่วมทุนกบัต่างชาติ ประเทศ
สิงคโ์ปรนั้น เป็นเพราะวา่บริษทัมีหุน้ส่วนท่ีเป็นชาวสิงคโ์ปร และมีความร่วมมือในการท าธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพฒันาธุรกิจ
ร่วมกนั  
ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ บริษทัมีนโยบายการตั้งส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ีมี
อายเุกิน 12 เดือน และนโยบายการจ่ายเงินผล บริษทัก าหนดไวว้า่จะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 50 % ของก าไรสุทธิ 
ถาม : นางพรรณี เสนาจกัษ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่การด าเนินงานของบริษทัมีช่วง Low Season /High Season 
เป็นอยา่งไร 
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ตอบ : นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงว่า ในช่วง Low Season ก็จะมีกระทบในช่วงไตรมาส 1 
เน่ืองจากมีวนัหยดุเยอะ และโดยภาพรวมจะมีการเฉล่ียทุกๆไตรมาส  
แนะน า : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าวา่หากบริษทัมีการขยายธุรกิจในอนาคต 
เน่ืองจากบริษทัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง เหมาะส าหรับอาศยัโอกาสในช่วงน้ีในการขยายธุรกิจในอนาคต  
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 12.22 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ)            ประธานท่ีประชุม 
            (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)     ผูบ้นัทึกการประชุม 
                   (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบริษทั 
 


