รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ ห้ องประชุมสุ รศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
เริ่มประชุม 10.00 น.
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีเกียรติ
ในที่ประชุม จากนั้นแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี ซึ่งมาเข้าประชุม โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายเอกพล
2. รศ.ดร.รุ ธิร์
3. นายวิชยั

พงศ์สถาพร
พนมยงค์
แซ่เซียว

4. นายเจริ ญเกียรติ

หุตะนานันทะ

5. นางอารยา

คงสุนทร

6. นายชูเดช
7. นางสาวฐิติมา

คงสุนทร
ตันติกลุ สุนทร

8. นางสาวพรไพเราะ
9. นางสาวสมใจ
10. นายราม

ตันติกลุ สุนทร
ปุราชะโก
ตันติกลุ สุนทร

11
12
13
14
15
16

พฤติสาร
ต่วนชะเอม
มานิตขจรกิจ
ศรี สุข
ชัยสาม
จานงสุข

นายโชคชัย
นางสาวบุศริ นทร์
นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวณรยา
นางสาวปิ ญชา
นางสาวปรมาภรณ์

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุนและ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern
Seaboard
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายคลังสิ นค้า
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
เลขานุการบริ ษทั

ประธานฯ แจ้งต่อผูถ้ ือหุ ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาถาม ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นรอให้ประธานฯ
หรื อ ผูท้ ี่ ไ ด้รับ มอบหมายจากประธานฯ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดให้ครบก่ อ น แล้ว จึ ง ยกมื อ ขึ้ นเพื่ อ สอบถาม โดยขอให้มายัง
ไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ให้ และหรื อยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นาไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ ก่อนสอบถามให้ผูถ้ ือหุ ้นแจ้งชื่ อนามสกุล หากคาถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 7 วาระพิจารณา
เรื่ องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง ประธานฯ มอบหมายให้
หน้าที่ 1

นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุ ข เลขานุ ก ารบริ ษทั ท าหน้า ที่ เลขาที่ ประชุ ม เป็ นผูช้ ้ ี แจงหลัก เกณฑ์ ขั้น ตอนการออกเสี ยง
ลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุม ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นมีคะแนนเสี ยง หนึ่ งเสี ยง ต่อหนึ่ งหุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นหนึ่ งรายมีสิทธิ์ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรื อ”งดออกเสี ยง” จะแบ่งแยกจานวนหุน้ เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงไม่ได้
2. การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ให้ถือว่าเห็นชอบ
ตามมติที่เสนอ แต่ถา้ หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสี ยง “ไม่เห็ นด้วย” และ “งดออกเสี ยง” ให้ทา
เครื่ องหมายลงในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ไปเก็บบัตรลงแนนเสี ยงของผูถ้ ือ
หุน้
3. จานวนหุน้ รวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผถู ้ ือหุน้ บางท่านที่เข้า
มาร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิ ดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงจะระบุคะแนนเสี ยงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ในแต่ละวาระโดยใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมล่าสุด
ทั้งนี้ ขอชี้ แจงเพิ่มเติมว่า คะแนนเสี ยงในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จะใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ บริ ษทั
ฯ ได้จดั ให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และบริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นทุกรายที่เข้า
ประชุ ม/ และผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนนั้นจะใช้
คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งนี้ เมื่อการ
ประชุ มเสร็ จสิ้ น เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั จะเดิ นเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่ าน ณ ที่ นั่งของท่านค่ะ เพื่อให้หลักฐานการ
ลงคะแนนสมบรู ณ์
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/
หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และหรื อเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามมา และขอแนะนา คุณโอปอร์ ธรรมโรจน์ และนายสุวศิ ิษฎ์ ข่อยพานิชย์ จาก
บริ ษทั สานักงานกฎหมายสากล ธี รคุปต์ จากัด ซึ่ งรับหน้าที่เป็ นพยานในการลงคะแนนเสี ยงและตรวจนับคะแนนเสี ยงใน
การประชุม และบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่ งรับหน้าที่ เป็ นผูน้ ับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กาหนดว่าประธานกรรมการเป็ นประธานของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็ นประธานกรรมการ จึงเป็ นผูท้ าหน้าหน้าที่ประธานในวันนี้
ประธานฯ แจ้งสรุ ปจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้ ับมอบฉันทะ รวม 115
ราย นับจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 395,941,004 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.9903 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด โดยหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทั้งสิ้นของบริ ษทั จานวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 600 หุน้ ทั้งนี้ครบเป็ น
องค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1/2559

หน้าที่ 2

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบและรั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา และหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยวาระนี้ ใช้มติเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
395,902,504
20,000
53,000
0
395,975,504

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9816
0.0051
0.0134
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 33,600 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูท้ ี่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี
2558 ซึ่ ง ได้มี ม ติ รั บ ทราบโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 11
กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2558 ตามที่ได้จดั ส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี้ รายได้
รวมในปี 2558 อยูท่ ี่ 690 ล้านบาท และปี 2557 อยูท่ ี่ 677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.77 และรายได้
แบ่งตามผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีรายได้หลักๆ มาจาก 3 ส่ วน คือ 1) การให้บริ การรับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศทางทะเล (Sea Freight) 2) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) และ 3) พิธี
ศุลกากรและการขนส่ งภายในประเทศ (Customs and Transport) ในปี 2558 มีรายได้จากการบริ การรับจัดการขนส่ งสิ นค้า
ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) จานวน 396 ล้าน เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา 18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.76 มีรายได้
จากการรับจัดการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) จานวน 153 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา 17 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 10 และมีรายได้จากพิธีศุลกากรและการขนส่งภายในประเทศ (Customs and Transport) จานวน 133 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.02 สรุ ปโดยรวมบริ ษทั มีรายได้ท้ งั สิ้น 682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.79 กาไรสุทธิสาหรับปี 2558 จานวน 60.59 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2.96 อัตรากาไรสุทธิ
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ลดลง และสรุ ปสิ นทรัพย์รวมสาหรับปี 2558 จานวน 695 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 337 ล้านบาท อันเกิดมาจากการออกหุน้
เพิ่มทุน กาไรต่อหุ ้นสาหรับปี 2558 จานวน 0.12 บาทต่อหุ ้น และจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักต่อหุ ้นในปี 2558
จานวน 509,961,644 บาท เพิ่มขึ้นจานวน 120,772,603 บาท โดยหลักๆมาจากการออกหุน้ เพิ่มทุน โดยรายละเอียดได้ปรากฎ
ตามรายงานประจาปี 2558 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถาม : นายอนุ ว่ องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามลักษณะการประกอบธุรกิจ การดาเนิ นงานในช่วงปี ที่
ผ่านมา การแข่งขันในตลาด รวมทั้งแผนการลงทุนจากการเพิ่มทุน
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุรกิจเป็ นผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ แบบครบวงจร ให้บริ การทั้งการนาเข้าและส่ งออก ทั้งทางทะเลและทางอากาศ ให้บริ การด้านพิธีการศุลกากรและ
การขนส่ งในประเทศ บริ การคลังสิ นค้า กลุ่มลูกค้าหลักๆ จะเป็ นทั้งผูน้ าเข้าและส่ งออก ในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ไทย เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ อิเล็คทรอนิ ค อาหาร และวัสดุก่อสร้าง รายได้ 80% จะมาจากการขนส่ งทางทะเล
และทางอากาศ ส่ วนรายได้อีก 20% มาจากการให้บริ การด้านพิธีศุลกากรและการขนส่ งในประเทศ ในปี ที่ผา่ นมาการนาเข้า
และส่ งออกมีการปรับตัวลดลง แต่เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จมานาน และมีฐานลูกค้าที่ ใช้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ยังคง
รักษาการเติบโตได้ใกล้เคียงกับปี ที่ผ่านมา เงินเพิ่มทุนที่ได้มามีการเพิ่มรถหัวลาก-หางพ่วง ทาลานจอด ทาคลังสิ นค้าและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ จากเงินเพิ่มทุนที่ระดมมา
ถาม : นายอนุ ว่ องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามจุดแข็ง จุดอ่อนของบริ ษทั ฯ
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงว่า จุดแข็งของบริ ษทั ฯ คือด้วยบริ ษทั ฯให้บริ การธุ รกิ จมา
มากกว่า 24 ปี ในประเทศไทย มีบริ การที่ครบวงจร และยังมีความชานาญด้านพิธีศุลกากรและการขนส่ งจากประเทศต้นทาง
ถึงประเทศปลายทาง แบบ Door to Door พร้อมทั้งดูแลสิ นค้าให้แก่ลูกค้าจนถึงมือผูร้ ับ
ถาม : นายณัฐพล รัฐประเสริฐ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามถึงรายได้จากการขนส่งทางอากาศที่ลดลง
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า ในปี ที่ผา่ นมาเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ชะลอตัว สิ นค้า
หลักๆ จะเป็ นประเภทอิเล็คทรอนิ ค ส่ งผลกระทบตามมา ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้การขยายงานการบริ การขนส่ งทางอากาศที่
เพิ่มขึ้นตามลาดับ
ถาม : นายอนุวัฒน์ ศิลปกาลประดิษฐ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าโครงการเพิ่มทุนตามที่นาเสนอได้มีการลงทุน
ในคลังสิ นค้า โดยมีทิศทางแนวโน้มเป็ นอย่างไร
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า ในการลงทุนคลังสิ นคั้น อยูท่ ี่ประมาณ 150-200 ล้านบาท
แนวโน้มการบริ การคลังสิ นค้าจะเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าในอนาคตและยังให้บริ การแบบครบวงจรในคลังสิ นค้า
ด้วย
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558
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พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบ
กาไรขาดทุนประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี
สาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุมว่างบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี 2558
(หน่ วย: บาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
695,598,322
637,794,986
หนี้สินรวม
94,819,974
70,165,559
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
600,778,348
567,629,427
รายได้รวม
689,478,254
522,035,228
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
60,588,168
66,998,779
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.12
0.13
โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถาม : นายอนุ ว่ องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ที่มีการลงทุนในกองทุน
เปิ ด มีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร และสามารถนามาใช้ได้เมื่อไหร่
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าในช่วงที่มีการระดมทุนของบริ ษทั ได้มีการนาเงินไปพักไว้
ชัว่ คราวระยะสั้น โดยมีระยะเวลา 3 – 6 เดือน และสามารถนามาใช้ได้ทุกเมื่อ และบริ ษทั ได้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ที่มี
อัตราดอกเบี้ยสูง และการลงทุนในกองทุนเป็ นประเภทตราสารหนี้ กับธนาคารกสิ กรไทยและธนาคาร ยูโอบี เป็ นต้น
ถาม : นายอนุ ว่ องสารกิจ ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงนโยบายการปรับฐานเงินเดือนพนักงานของบริ ษทั
หลังจากมีการปรับโครงสร้างองค์กร
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงว่าบริ ษทั ได้มีการปรั บฐานเงิ นเดื อนพนักงาน โดยมี การ
คานวณผลตอบแทนพนักงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
ถาม : นายอนุ ว่ องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลกาไรจากอัตราเงินตราแลกเปลี่ยน โดยบริ ษทั ฯ มี
การรับเงินจากลูกค้าเป็ นเงินบาทไทยหรื อเงินตราต่างประเทศ
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่าบริ ษทั ให้ลูกค้าชาระเงินเป็ นเงินบาทไทยหากเป็ นลูกค้าใน
ประเทศ และหากเป็ นลูกค้าต่างประเทศก็จะให้ชาระเงิ นเป็ นสกุลของชาติน้ ันๆ และมี การรั บชาระและหรื อจ่ายออกใน
ช่วงเวลาเดียวกันเพื่อป้ องกันค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง
แนะนา : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง แนะนาให้รวมวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เข้าด้วยกัน
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ตอบ : นายเอกพล พงษ์ สถาพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่าจะนาข้อเสนอแนะไปปรับใช้และทั้งนี้ตอ้ ง
ขอปรึ กษาทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบ
ดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมจึงมีมติเสี ยงข้างมากเป็ นเอกฉันท์รับรอง
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
394,575,805
0
1,527,000
0
396,102,805

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6145
0
0.3855
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 127,301 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลจากกาไรสุ ทธิประจาปี 2558
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2558
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากผลการดาเนินงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิ จการเป็ นจานวน 66,998,779 บาท ตามกฎหมายจึ งต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งในปี นี้
บริ ษทั ฯจะต้องจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมาย
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,474,367 บาท เมื่อกันทุนสารองตามกฎหมายแล้วบริ ษทั ยังเหลือผลกาไรเป็ นจานวนเงิน 63,524,412 บาท
จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2558 และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ดังนี้
-

จัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ 66,998,779 บาท โดยกาหนดเงิน
สารองตามกฎหมายเป็ นเงินทั้งสิ้น 3,474,367 บาท
จ่ ายเงิ นปั นผลหลังหักเงิ นสารองตามกฏหมาย คิ ดเป็ น 0.07 บาทต่อหุ ้น บาท ซึ่ งจ่ ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีชื่อ
ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้
รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกาหนดวันจ่ายเงิ น
ปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
แนะนา : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนาว่าหากบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลมากเกินไป
จะทาให้ไม่มีทุนสาหรับการพัฒนาบริ ษทั
ตอบ : นายเอกพล พงษ์ สถาพร ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่าทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบกระแสเงิน
สดและจากแผนงานธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ บริ ษทั ยังมีงบประมาณในการลงทุนเหลือพอเพียง
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกาไรเป็ นเงินสารองตามกฏหมายและจ่ายเงิ นปั นผลตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
394,590,905
0
1,527,000
0
396,117,905

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6145
0
0.3855
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 15,100 หุ้น

มติ – ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มตั ิให้จดั สรร
กาไรประจาปี 2558 จานวน 3,474,367 บาทเป็ นเงิ นสารองตามกฏหมายและจ่ายเงิ นปั นผลจานวน 0.07 บาท/หุ ้น โดยให้
จ่ายเงิ นปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมตั คิ ่ าตอบแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3)
และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 ครั้งที่ 1/2559 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี้
1.
2.
3.

นายวิชยั แซ่เซียว
นายชูเดช คงสุนทร
นางสาวฐิติมา ตันติกลุ สุนทร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒธุรกิจ / กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฎิบตั ิการและสนับสนุน / กรรมการบริ หาร
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ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนได้ร่ว มกันพิ จารณาคุ ณ สมบัติ ในด้า นต่ า งๆ โดยดู ถึ งความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุฒิ ประสบการณ์ และความ
เชี่ ยวชาญจากหลากหลายวิชาชี พ รวมถึงผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ ผ่านมาแล้ว เห็ นว่า นายวิชยั
แซ่ เซี ยว นายชูเดช คงสุ นทร และนางสาวฐิ ติมา ตันติกุลสุ นทร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั อี กวาระหนึ่ ง จึ งได้มีมติ ในการประชุ มคณะกรรมการ ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กาหนดชื่ อ
กรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน
กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการดังที่ได้
จัดส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
เนื่องในวาระนี้ นายวิชยั แซ่เซียว นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตันติกลุ สุนทร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระ
นี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดาเนินการเสร็ จสิ้น
ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจานวนและแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
5.1 นายวิชัย แซ่ เซียว กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
396,089,905
0
28,000
0
396,117,905

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9929
0
0.0071
0
100.00

5.2 นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
287,130,585
20,000
28,000
0
287,178,585
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คิดเป็ นร้ อยละ
99.9833
0.0070
0.0098
0
100.00

5.3 นางสาวฐิตมิ า ตันติกลุ สุ นทร กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฏิบัตกิ ารและสนับสนุน / กรรมการบริหาร
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
329,212,625
20,000
28,000
0
329,260,625

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9854
0.0061
0.0085
0
100.00

มติ – ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุ ้นที่ มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนุ มตั ิ การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่ านที่ ออกตามวาระกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ เห็ นชอบการกาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจาปี 2559 โดยเสนอค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 1เมษายน2558 ซึ่งได้อนุมตั ิไว้ดงั นี้ได้
เบีย้ ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 ครั้ง แบ่งเป็ น
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการ
จานวน 40,000 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการ
จานวน 20,000 บาท
เบีย้ ประชุมของกรรมการชุดย่ อย ต่อการประชุม 1 ครั้ง แบ่งเป็ น
1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็ น
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน 25,000 บาท
- เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
จานวน 20,000 บาท
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบ่งเป็ น
- เบี้ ยประชุ ม ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาา
จานวน 25,000 บาท
ค่าตอบแทน
- เบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาาค่าตอบแทน
จานวน 20,000 บาท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
394,570,906
1,519,000
28,000
0
396,117,906

คิดเป็ นร้ อยละ
99.6095
0.3835
0.0071
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 1 หุ้น

มติ – ที่ประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ตามที่เสนอข้างต้น
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นผู ้ เสนอต่อที่
ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ประจาปี 2558 และ
เห็นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521, นาย
โสภณ เพิ่มศิ ริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3182, นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3516
และนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 ซึ่ งเสนอ
ค่าตอบแทนรวม 1,570,000 บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) เท่ากับปี ที่ ผ่านมา และที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
1/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้นาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2559 อนุ มตั ิแต่งตั้งบริ ษทั
สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2559 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิม่ เติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 และหากไม่มีผู ้
ถือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (หุ้น)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
396,095,706
99.9929
(2)
ไม่เห็นด้วย
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
28,000
0.0071
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจานวนเสียง
396,123,706
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 5,800 หุน้
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มติ – พิจารณาแล้วมีมติเสี ยงข้างมากเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน สานักงาน อี วาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559 โดยมี
นางสาวพิมพ์ใจ
มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
นายโสภณ
เพิ่มศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182
นางสาวรุ ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ ให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทา และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับปี 2559 เป็ นเงินจานวน 1,570,000 บาท
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พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ซึ่ งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ แสดงข้อคิดเห็น
หรื อสอบถามเพื่อความเข้าใจ หรื อเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี้
ถาม : นายวิฑรู ย์ บุบผามาศ ผูถ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริ ษทั มีโครงการต่อต้านคอรัปชัน่ หรื อไม่
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั มีแผนที่จะเข้าร่ วมโครงการต่อต้านคอรัปชัน่ และ
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการดังกล่าวกับสภาหอการค้าไทย
แนะนา :นางสาวสุ พร ปทุมสุ วรรณวดี ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง แนะนาให้บริ ษทั จัดการประชุมในวันเสาร์ และหรื อในวันปกติ
ช่วงเย็น หรื อเลื่อนมาประชุมในช่วงเดือนมีนาคม สถานที่อาจใช้เป็ นห้องประชุมของภาครัฐ เช่น โรงพบาบาล เป็ นต้น
แนะนา :นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถ้ ือหุ ้นมาด้วยตนเอง แนะนาในงบการเงินมีการใช้ภาษาที่ทาให้ผถู ้ ือหุ ้นเข้าใจผิด
ควรระบุให้ชดั เจน และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ในปี ต่อไป
ถาม : นางสาวอรั ญญา วัจนะประเสริ ฐพร ผูถ้ ื อหุ ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการตามข่าวของบริ ษทั ตามหน้า
หนังสื อพิมพ์ พบว่าบริ ษทั ได้เข้าร่ วมทุนกับต่างชาติสิงค์โปร ในไตรมาส 2 มีงบประมาณในการขยายธุรกิจเพียงพอไหม มี
การสารองความเสี่ ยงอย่างใด และนโยบายการจ่ายปั นผล
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า นโยบายการลงทุนและมีงบประมาณจัดเตรี ยมไว้
แล้วหลังจาการระดมทุน และมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง การขยายงานคลังสิ นค้า การทางขนในประเทศ ฯลฯ ธุรกิจบางส่วน
ได้ถูกดาเนินการไปแล้ว และบางส่วนอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ ทั้งนี้ จากที่ผถู ้ ือหุน้ สอบถามการร่ วมทุนกับต่างชาติ ประเทศ
สิ งค์โปรนั้น เป็ นเพราะว่าบริ ษทั มีหุน้ ส่วนที่เป็ นชาวสิ งค์โปร และมีความร่ วมมือในการทาธุรกิจ พร้อมทั้งมีการพัฒนาธุรกิจ
ร่ วมกัน
ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริ ษทั มีนโยบายการตั้งสารองสาหรับลูกหนี้ ที่มี
อายุเกิน 12 เดือน และนโยบายการจ่ายเงินผล บริ ษทั กาหนดไว้วา่ จะจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 50 % ของกาไรสุทธิ
ถาม : นางพรรณี เสนาจักษ์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่าการดาเนินงานของบริ ษทั มีช่วง Low Season /High Season
เป็ นอย่างไร
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ตอบ : นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร ชี้ แจงว่า ในช่ วง Low Season ก็จะมี กระทบในช่ วงไตรมาส 1
เนื่องจากมีวนั หยุดเยอะ และโดยภาพรวมจะมีการเฉลี่ยทุกๆไตรมาส
แนะนา : MR.BASANT KUMAR DUGAR ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนาว่าหากบริ ษทั มีการขยายธุรกิจในอนาคต
เนื่องจากบริ ษทั มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ ง เหมาะสาหรับอาศัยโอกาสในช่วงนี้ในการขยายธุรกิจในอนาคต
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 12.22 น.

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ)

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริ ษทั
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