รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ห้ องแกรนด์ บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ
เริ่มประชุม 9.30 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
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุนและ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร 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 อหน้าที่ 1

นามสกุล หากคาถามที่สอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กาลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 7 วาระพิจารณา
เรื่ องอื่นๆ ก่อนเข้าสู่การประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้เข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง ประธานฯ มอบหมายให้
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 ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง สาหรั บวาระที่ 5 พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล และบริ ษทั ฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่
เข้าประชุม/ และผูถ้ ือหุ ้นที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในวาระนั้นๆ และวาระพิจารณาอนุมตั ิ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 องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/
หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และหรื อเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ ได้ล่วงหน้าก่อน
วัน ประชุ ม ปรากฎว่า ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้น ส่ ง ค าถามมา และขอแนะน า คุ ณ นริ ศ รา ไสวแสนยากร คุ ณ สุ วิ ศิ ษ ฎ์ ข่ อ ยพานิ ช ย์
และคุณศิตายุ ตัญตระกูล จากบริ ษทั สานักงานกฎหมายสากลธี รคุปต์ จากัด ซึ่ งรับหน้าที่เป็ นพยานในการลงคะแนนเสี ยง
และตรวจนับคะแนนเสี ยงในการประชุม และบริ ษทั ควิดแลบ จากัด ซึ่งรับหน้าที่เป็ นผูน้ บั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กาหนดว่าประธานกรรมการ
เป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็ นประธานกรรมการ จึงเป็ นผูท้ าหน้าหน้าที่ประธานในวันนี้
ประธานฯ แจ้งสรุ ปจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้ ับมอบฉันทะ รวม 65
ราย นับจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 406,135,660 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 62.3003 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมด โดยหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทั้งสิ้นของบริ ษทั จานวน 325,949,750 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 651,899,500 หุน้
ทั้งนี้ครบเป็ นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 38 จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
หน้าที่ 2

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบและรั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2559
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว จึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยวาระนี้ใช้มติเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
406,205,660
0
0
0
406,205,660

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 70,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559
วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี
2559 ซึ่ ง ได้มี ม ติ รั บ ทราบโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 2/2560 เมื่ อ วัน ที่ 23
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2559 ตามที่ได้จดั ส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี้ รายได้
รวมในปี 2559 อยูท่ ี่ 1,036 ล้านบาท และปี 2557 อยูท่ ี่ 689.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 346.16 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 50.21
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด ประกอบกับการรับรู ้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการของ SEL นับตั้งแต่ 15
สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นมา สัดส่วนรายได้ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2559
1) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้อยละ 49
2) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้อยละ 28 และ
3) การให้บริ การโลจิ สติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่ งภายในประเทศ และการให้บริ การ
คลังสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 22
4) อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1
หน้าที่ 3

กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 จานวน 77.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นคิดเป็ นร้อยละ 27.38 อัตรากาไรสุ ทธิ ลดลง และสรุ ป
สิ นทรั พย์รวมสาหรับปี 2559 จานวน 1,067.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจานวน 371.56 ล้านบาท หนี้ สินสาหรั บปี 2559 จานวน
204.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 116.07 และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2559 จานวน 862.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อย
ละ 43.53 โดยหลักๆ ที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการเข้าซื้ อหุ ้นกิจการของ SEL โดยรายละเอียดได้ปรากฎตามรายงานประจาปี
2559 ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบ
กาไรขาดทุนประจาปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี
สาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รายงานต่อที่ประชุมดังนี้
รายการ
สิ นทรัพย์
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
รายได้รวม
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
1,067,157,490
204,875,826
862,281,664
1,035,636,282
77,182,501
0.12

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
802,491,538
75,040,112
727,451,426
605,932,904
57,253,288
0.09

โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบ
ดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
406,242,660
0
0
0
406,242,660

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 37,000 หุ้น

มติ – ที่ ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี 2559 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31ธันวาคม
2559
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2559
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2559
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากผลการดาเนินงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิ จการเป็ นจานวน 57,253,288 บาท ตามกฎหมายจึ งต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกาไรสุ ทธิ จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งในปี นี้
บริ ษทั ฯจะต้องจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ โดยกาหนดเงินสารองตามกฎหมาย
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,862,665 บาท เมื่อกันทุนสารองตามกฎหมายแล้วบริ ษทั ยังเหลือผลกาไรเป็ นจานวนเงิน 54,390,623 บาท
จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ดังนี้
-

จัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ 57,253,288 บาท โดยกาหนดเงิน
สารองตามกฎหมายเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,862,665 บาท
จ่ ายเงิ นปั นผลหลังหักเงิ นสารองตามกฏหมาย คิ ดเป็ น 0.08 บาทต่อหุ ้น บาท ซึ่ งจ่ ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีชื่อ
ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที่ มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
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)
406,272,660
0
0
0
406,272,660

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 30,000 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรกาไรประจาปี 2559 จานวน 2,862,665 บาทเป็ นเงินสารองตาม
กฏหมายและจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.08 บาท/หุน้ โดยให้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 โดยปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นในวันที่
13 มีนาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและอนุมตั คิ ่ าตอบแทน
เลขานุ การบริ ษทั แจ้งต่อที่ ประชุ มเนื่ องจากในวาระพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระนั้น ประธานที่
ประชุ ม นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ย จึ งมอบหมายให้คุณวิชัย แซ่ เซี ยว ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ ประชุม
ดาเนินการประชุมแทน
คุณวิชยั แซ่เซี ยว รักษาการประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) และในปี 2559 มีกรรมการที่ ครบวาระการดารงตาแหน่งและออกตามวาระ
จานวน 3 ท่านดังนี้
1.
2.

นายเอกพล พงศ์สถาพร
นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ

3.

นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร /กรรมการ
หน้าที่ 6

คุณวิชยั แซ่เซี ยว รักษาการประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่
ผ่านมาแล้ว เห็ นว่า นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริ ญเกี ยรติ หุ ตะนานันทะ และนางสาวพรไพเราะ ตันติ กุลสุ นทร มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง จึ งได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กาหนดชื่อกรรมการออกตามวาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขป
ของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการดังที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
เนื่องในวาระนี้ นายเอกพล พงศ์สถาพร นายเจริ ญเกียรติ หุตะนานันทะ และนางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุนทร เป็ น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ดังนั้น จึ งขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุ มในวาระนี้ จะ
ดาเนินการเสร็ จสิ้น
คุณวิชยั แซ่เซียว รักษาการประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ถาม : นางสาวปวีณา โวหาร ผูถ้ ือหุ ้นรับมอบฉันทะ สอบถามว่าจุดเด่นสาคัญของผูถ้ ูกเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
ในครั้งนี้ คือเรื่ องใดที่จะเป็ นจุเชื่อมโยงให้เป็ นไปตามกลไกลหรื อกลยุทธ์ที่บริ ษทั วางไว้
ตอบ : รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า กรรมการอิสระทั้งสองท่านที่ถูกเสนอชื่อนั้น มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็ นลูกค้าธุรกิจโลจิสติกส์ มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจอิเล็คทรอนิกส์ และประสบการณ์ใน
ภาคธุรกิจอุปโภคบริ โภค จึงเล็งเห็นว่าจะกรรมการอิสระที่ถูกเสนอชื่อนั้น จะสามารถนาพาบริ ษทั ฯ ดาเนินต่อไปอย่างมัน่ คง
คุณวิชยั แซ่เซี ยว รักษาการประธานที่ประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจานวน
และแจ้งมติให้ที่ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
5.1 นายเอกพล พงศ์ สถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
406,272,661
0
0
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 1 หุ้น
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5.2 นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงองค์ กร / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
406,272,661
0
0
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

5.3 นางสาวพรไพเราะ ตันติกลุ สุ นทร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ กร / กรรมการ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
359,974,461
0
0
0
359,974,461

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น
5.4 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
จากนั้นประธานฯ กลับเข้าดาเนินการประชุมต่อ และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มี
มติเห็นชอบการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจาปี 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ โดยกาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2560
คงเดิม
40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
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2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2560)
3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

1 % ของก าไรสุ ท ธิ จ่ า ยให้ กั บ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดย
พิ จ ารณาจากความสาเร็ จ ของผลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
ไม่มี
คงเดิม
- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาที่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุม
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าแล้ว
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
397,561,161
8,711,200
300
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
97.8558
2.1442
0.0001
0
100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็ นผู ้ เสนอต่อที่
ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ประจาปี 2559 และ
เห็ นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด โดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4521,
นายโสภณ เพิ่มศิ ริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3182, นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
3516 และนางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 ซึ่ ง
เสนอค่ า ตอบแทนรวม 1,710,000 บาท (หนึ่ ง ล้า นเจ็ ด แสนหนึ่ ง หมื่ น บาทถ้วน) เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่า นมา และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นาเสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2560 อนุ มตั ิ
แต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2560 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ
หน้าที่ 9

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 และหากไม่มีผู ้
ถือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
406,272,661
0
0
0
406,272,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2560โดยมี
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 2560 เป็ นเงินจานวน 1,710,000 บาท
วาระที่ 7

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 : นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอให้บริ ษทั ฯ สรุ ปภาพรวมของบริ ษทั และ
มุมมองเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC)
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบ
วงจร แบบ door to door ให้บริ การระหว่างประเทศทางทะเล ทางอากาศ สภาพอุตสาหกรรมเชื่ อมโยงกับตลาดการนาเข้า
ส่งออกของประเทศ และคาดการแนวโน้มในปี 2017 การนาเข้า ส่งออก จะดีข้ ึนกว่าปี ที่ผา่ นมา
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่ องโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยรัฐบาลวางแผนการลงทุน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยาย
มอเตอร์ เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าความเร็ วสู ง ขยายท่าเรื อแหลมฉบังและท่าเรื อมาบตาพุด พัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะส่งผลทาให้ความต้องการด้านโลจิสติกส์มีประมาณเพิ่มมากขึ้น
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ถาม : นายธี ธั ช วณิ ช เสถี ย ร ผูถ้ ื อ หุ ้น มาประชุ ม ด้ว ยตนเอง สอบถามว่า กลุ่ ม Alibaba หรื อ Lazada ที่ เ ข้ามามี
ผลกระทบกับบริ ษทั ฯ ไหม และบริ ษทั ฯ เป็ นเจ้าของสายเรื อ เครื่ องบิน หรื อเป็ นลักษณะเช่าเพื่อบริ การ
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้าร่ วมในกิ จการประเภท
E-Commerce จึ งไม่มีผลกระทบ และบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นเจ้าของสายเดิ นหรื อหรื อสายการบิ นแต่อย่างใด แต่บริ ษทั ฯ รั บ
จัดการขนส่งภายใต้สญ
ั ญาที่มีกบั สายเดินเรื อหรื อสายการบิน
ถาม : นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงด้านใดบ้าง
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงผันผวนตามสภาพ
เศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ การนาเข้าส่งออก ค่าเงินต่างๆ
ถาม : นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตอย่างไร และดีกว่า
เจ้าอื่นอย่างไรบ้าง
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีโอกาสเติบโตในสายโลจิสติกส์
อีกจานวนมาก ประกอบกับการบริ หารหรื อบริ การงานด้านโลจิสติกส์มีหลายประเภท อาทิเช่น คลังสิ นค้า การบริ การขนส่งฯ
ทั้ง บริ ษ ัท ฯ เองมี ค วามเชี่ ย วชาญงานด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ และประสบการณ์ ก ว่า 24 ปี เป็ นที่ ย อมรั บ จากลู ก ค้า ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ พนักงานที่มีความรู ้ จึงมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ถาม : นายธีธัช วณิชเสถียร ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่ามีแผนเติบโตหรื อแผนพัฒนาธุรกิจอย่างไร
หลังบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การเข้าซื้อหุน้ ของกิจการต่างประเทศ
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิ จ ชี้ แจงว่าบริ ษทั ฯ มี ขยายงานในต่างประเทศ และ
ยกระดับธุรกิจให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 10:26 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์ สถาพร(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริ ษทั
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ผูบ้ นั ทึกการประชุม

