
 

หนา้ท่ี 1 

 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธ ที ่25 เมษายน พ.ศ. 2561  
   ณ  ห้องสาทร 1 ช้ัน M  โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร  

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

1. นายเอกพล  พงศส์ถาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั 
2. รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวชิยั  แซ่เซียว  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายเจริญเกียรติ หุตะนานนัทะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
5. นางอารยา  คงสุนทร  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายชูเดช  คงสุนทร  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
7. นางสาวฐิติมา  ตนัติกลุสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฏิบติัการและสนบัสนุน /  

     ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร  
8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร / ผูอ้  านวยการบญัชี

     และการเงิน – เทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. นายราม ตนัติกลุสุนทร ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาธุรกิจใน Eastern 

    Seaboard 
11 นางสาวสมใจ ปุราชะโก  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายขายและการตลาด 
12 นายโชคชยั พฤติสาร  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายคลงัสินคา้ 
13 นายนฤชิต เรืองชยัปราการ ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายปฎิบติัการและพฒันาธุรกิจ Air freight. 
14 นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
15 นางสาวปิญชา ชยัสาม  ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
16 นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังานอี วาย จ ากดั 
17 นางสาวปรมาภรณ์  จ านงสุข  เลขานุการบริษทั  

 
 โดยกรรมการบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมคร้ังน้ีคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 
 
 ประธานฯ แจง้ต่อผูถื้อหุ้นว่า หากในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้นท่านใดมีค าถาม ขอให้ผูถื้อหุ้นรอให้ประธานฯ 
หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดให้ครบก่อน แล้วจึงยกมือข้ึนเพ่ือสอบถาม โดยขอให้มายงั



 

หนา้ท่ี 2 

 
 

ไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้ และหรือยกมือเพ่ือให้เจา้หน้าท่ี น าไมโครโฟนไปให้ ทั้งน้ีก่อนสอบถามให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ-
นามสกุล หากค าถามท่ีสอบถามไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณา โปรดสอบถามเพ่ิมเติมไดใ้นวาระท่ี 8 วาระพิจารณา
เร่ืองอ่ืนๆ ก่อนเขา้สู่การประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ มอบหมายให ้            
 
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
เสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส าหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ  
บริษทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกรายท่ี
เขา้ประชุม/ และวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนนั้นจะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเดินเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงของท่าน ณ ท่ีนัง่ของท่านค่ะ เพ่ือใหห้ลกัฐานการลงคะแนนสมบรูณ์  
 
 ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/
หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และหรือเสนอบุคคลใด เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั พร้อมทั้งไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัคร้ังน้ีไดล่้วงหน้าก่อน
วนัประชุม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งค าถามมา และขอแนะน า คุณสลินธิพย ์คงเศรษฐกุล จากบริษทั ส านักงานกฎหมาย
สากลธีรคุปต ์จ ากดั ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุม และบริษทั ควิด
แลบ จ ากดั ซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นผูน้ับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ก าหนดวา่ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงนายเอกพล 
พงศส์ถาพร เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผูท้  าหนา้หนา้ท่ีประธานในวนัน้ี 
 
 ประธานฯ แจง้สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉนัทะ รวม 150 
ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 414,929,229 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.6493 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด โดยหุน้ท่ีช าระแลว้
ทั้งส้ินของบริษทั จ านวน 325,949,750 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 651,899,500 หุน้ 
ทั้งน้ีครบเป็นองคป์ระชุมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 จึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที ่20 เมษายน 2560 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560               
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเป็นการล่วงหนา้พร้อม
กบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดขอแกไ้ขรายงานจะขอให้ท่ีประชุม
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดทกัทว้งหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 โดยวาระน้ีใชม้ติเสียงขา้งมากของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 415,050,929 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,050,929 100.00 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 121,700 หุ้น 
 

มติ – ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2560 

 
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ซ่ึงได้มีมติรับทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 
กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2560 ตามท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
 
 นางอารยา คงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แนะน าธุรกิจและบริหารของบริษทั พอสงัเขป พร้อมทั้งสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี รายไดร้วมในปี 2560 อยูท่ี่ 1,402 ลา้นบาท และปี 2559 อยูท่ี่ 1,035 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 367 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.46 อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด ประกอบกบัการรับรู้
รายไดจ้ากการเขา้ซ้ือกิจการของ SEL สดัส่วนรายไดข้องบริษทัฯ ส าหรับปี 2560   
 1) การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็นร้อยละ 46 
 2) การใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็นร้อยละ 33 และ  
 3) การให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบไปดว้ยงานพิธีการศุลกากร การขนส่งภายในประเทศ และการให้บริการ
      คลงัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 21 
  



 

หนา้ท่ี 4 

 
 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 จ านวน 90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.88 อตัราก าไรสุทธิลดลง เน่ืองจากการท า 
M&A และสรุปสินทรัพยร์วมส าหรับปี 2560 จ านวน 1,104 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 37 ลา้นบาท หน้ีสินส าหรับปี 2560 
จ านวน 204 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.49 และส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2560 จ านวน 900 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
4.41 โดยหลกัๆ ท่ีรายไดเ้พ่ิมข้ึนมาจากการเขา้ซ้ือหุน้กิจการของ SEL โดยรายละเอียดไดป้รากฎตามรายงานประจ าปี 2560 ท่ี
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
 และรายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition :CAC ) และบริษทั
ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระ 
 
 มต ิ– ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้างอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและงบ
ก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดมี้มติอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมี
สาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 นางอารยาคงสุนทร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี  
                    (หน่วย: บาท) 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย ์ 1,103,822,168 849,731,218 
หน้ีสินรวม 204,055,153 72,138,508 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 814,691,546 777,592,710 
รายไดร้วม 1,402,330,347 733,315,253 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 89,700,438 102,182,602 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.14 0.16 

 
โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
  



 

หนา้ท่ี 5 

 
 

 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะซกัถามหรือทกัทว้งประการใดขอใหท่ี้ประชุมรับรองงบ

ดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 415,076,729 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,076,729 100.00 

 หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 25,800 หุ้น 
 

มติ – ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัรับรองงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นจ านวน 102,182,602 บาท ตามกฎหมายจึงตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิ จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงในปีน้ี 
บริษทัฯจะตอ้งจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดเงินส ารองตามกฎหมาย
เป็นเงินทั้งส้ิน 5,112,968 บาท เม่ือกนัทุนส ารองตามกฎหมายแลว้บริษทัยงัเหลือผลก าไรเป็นจ านวนเงิน 97,069,634 บาท 
จากก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561
เห็นสมควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ดงัน้ี 
 

- จดัสรรเงินส ารองตามกฏหมายในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 102,182,602 บาท โดยก าหนดเงิน
ส ารองตามกฎหมายเป็นเงินทั้งส้ิน 5,112,968 บาท  

- จ่ายเงินปันผลหลงัหักเงินส ารองตามกฏหมาย คิดเป็น 0.12 บาทต่อหุ้น บาท ซ่ึงจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ือ
ปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนาคม 2561  

- ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

 
 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฏหมายและจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงดงัน้ี  
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 415,076,829 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,076,829 100.00 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 100 หุ้น 
  
 มติ – ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้จดัสรรก าไรประจ าปี 2560 จ านวน 5,112,968 บาทเป็นเงินส ารองตาม
กฏหมายและจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.12 บาท/หุน้ โดยใหจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 มีนาคม ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ประธานท่ีประชุม แจง้ต่อท่ีประชุม วา่ พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดวา่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงใน
สาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม (1/3) และในปี 2560  มีกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งและออกตามวาระจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 
 
 1. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางอารยา คงสุนทร กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร /  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวฐิติมา ตนัติกลุสุนทร กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายปฎิบติัการและสนนัสนุน / 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
 
ประธานท่ีประชุม รายงานต่อท่ีประชุมวา่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ เห็นวา่ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงคน์าง
อารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร มีคุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระ
หน่ึง จึงไดมี้มติในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ให้ก าหนดช่ือกรรมการออกตาม
วาระ 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการ
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ของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง รายละเอียดขอ้มูลพอสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการดงัท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

 
เน่ืองในวาระน้ี รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงคน์างอารยา คงสุนทร และนางสาวฐิติมา ตนัติกุลสุนทร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

วาระน้ี ดงันั้น จึงขอใหท่้านกรรมการทั้งสามท่านออกจากหอ้งประชุมจนกวา่การประชุมในวาระน้ีจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 
ประธานท่ีประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 
ประธานท่ีประชุม ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสียงใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหส่้งบตัรลงคะแนน

ทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และหรือบตัรเสีย ให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รวบรวมไวเ้พ่ือนบัจ านวนและแจง้มติใหท่ี้
ประชุมไดรั้บทราบ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 415,109,829 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,109,829 100.00 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 33,000 หุ้น 

 
 5.2 นางอารยา คงสุนทร กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 408,919,986 98.50 
(2) ไม่เห็นดว้ย 6,189,843 1.50 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,109,829 100.00 
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 5.3 นางสาวฐิตมิา ตนัตกิลุสุนทร  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายปฎบิัตกิารและสนันสนุน / 
      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 408,808,389 98.48 
(2) ไม่เห็นดว้ย 6,189,843 1.50 
(3) งดออกเสียง 111,597 0.02 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,109,829 100.00 

 
มต ิ– ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี อนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงตามท่ีไดเ้สนอขา้งตน้ 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

 
 ประธานท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561ไดมี้มติเห็นชอบการก าหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2561 โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึง
ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนสัพิเศษ โดยก าหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
  

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2561  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
40,000 บาท /คร้ัง 
20,000 บาท / คน / คร้ัง 

2. โบนสัพิเศษ 
(จากผลการด าเนินงานในปี 2561)  

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน และไม่เกิน 1% ของก าไรสุทธิ 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่มี 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  
1. ค่าเบ้ียประชุม 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
 
- 25,000 บาท /คร้ัง 
- 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
- จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม 
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืน 
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โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม
ใหก้บัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้แลว้ 
 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 415,228,729 100 
(2) ไม่เห็นดว้ย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,228,729 100.00 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้น เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขั้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 118,900 หุ้น 

 
มต ิ– ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 
 ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ี
ประชุมวา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบบญัชีบริษทัประจ าปี 2560 และ
เห็นสมควรแต่งตั้ งบริษทั ส านักงาน อี วาย จ ากัด โดยนายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ 
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
5659 หรือนางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ต่ออีกหน่ึงปี ซ่ึงเสนอค่าตอบแทนรวม 
1,940,000 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา โดยบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั ไดด้ าเนินการ
เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัฯ มาแลว้เป็นจ านวน 4 ปี (ปี 2557-2560) และท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 
กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561 อนุมติัแต่งตั้งบริษทัส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู ้
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2561 โดยใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีเสนอ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 และหากไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามจะขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คดิเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 414,255,529 99.77 
(2) ไม่เห็นดว้ย 973,200 0.23 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บตัรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง 415,228,729 100.00 

 
มติ – ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีประจ าปี 2561โดยมี 
  นายโสภณ   เพ่ิมศิริวลัลภ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3182 หรือ 
  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3516 หรือ 
  นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659 หรือ 
  นางสาวสุมนา  พนัธ์พงษส์านนท ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5872 หรือ 
  นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 
 
 เป็นผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูต้รวจสอบ ท า และลงนามในรายงานสอบบญัชีและอนุมติั
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นเงินจ านวน 1,940,000 บาท 
 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ในวาระน้ีเป็นการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงขอ้คิดเห็น
หรือสอบถามเพ่ือความเขา้ใจ หรือเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ดงันั้นจะไม่มีการลงมติ
ใดๆ ในวาระน้ี 
ถาม : นายสันต ิจงวลิาสลกัษณฺ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงแนวทางการบริหารเงิน อตัราแลกเปล่ียน 
ค่าเงินท่ีผนัผวนในช่วงท่ีผา่นมามีผลกระทบหรือไม่  
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ ส าหรับปีท่ีผ่านมาบริษทัไดรั้บผลกระทบ
จากค่าเงินท่ีผนัผวนและค่าเงินท่ีแขง็ค่ากวา่ 10 % ซ่ึงบริษทัจ่ายเงินออกเป็นเงินบาท และรับเงินเขา้เป็นสกุลดอลล่า ปัจจุบนั
บริษทัมีเงินสกุลดอลล่าจากการรับเขา้มาจ านวนมากซ่ึงยงัไม่ไดมี้การแลกเปล่ียนกลบัเป็นสกุลเงินไทย และมีแนวทางวา่จะ
จ่ายคืนต่างประเทศในรูปของสกลุเงินดอลล่า เพ่ือลดภาระความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน  
ถาม : นายสันต ิจงวลิาสลกัษณฺ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ สินคา้แผงโซล่าเซลลท่ี์บริษทัมีการน าเขา้
ส่งออกอยู ่ในระยะหลงัๆ มีการใชพ้ลงังานทดแทนมากข้ึน อยากทราบวา่มีผลกระทบหรือไม่  
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่สินคา้ประเภทแผงโซล่าเซลท่ี์มีการน าเขา้
และส่งออกนั้น เป็นการน าเขา้มาเพ่ือผลิตและส่งออก ไม่ไดมี้การจ าหน่ายในประเทศ จึงข้ึนอยูก่บัภาวะการคา้ของประเทศ 
แนวโนน้ยงัทรงๆ และตลาดมีการเปิดกวา้ง ไม่จ ากดัเฉพาะอเมริกา หรือยโุรป เท่านั้น  
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ถาม : นายสันต ิจงวลิาสลกัษณฺ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามแนวโนน้การขยายงานในเขตพ้ืนท่ี EEC  
ตอบ : นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัเขตพ้ืนท่ี EEC ซ่ึง
บริษทัเองมีพ้ืนท่ีใหบ้ริการอยูใ่นพ้ืนท่ีจ านวน 3 แห่ง และให้บริการลูกคา้พร้อมทั้จะขยายงานลอ้ไปพร้อมกบัโครงการของ
ภาครัฐ เพ่ือใหค้รอบคลุมการบริการและรองรับปริมาณท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน  
ถาม : นายมานิตย์ เลศิสาครศิริ ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ในช่วงสปัปดาห์ท่ีผา่นมากลุ่มอะลีบาบา
(Alibaba ) ไดมี้การเขา้เสนอแผนธุรกิจกบัรัฐบาลไทย ซ่ึงทิศทางการเขา้มาของกลุ่มอะลีบาบา(Alibaba ) มีผลดี หรือผลลบ 
อยา่งไรบา้งต่อบริษทั ทั้ง Sea Air และบริการอ่ืนๆ  
ตอบ : รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ส าหรับการเขา้มาของกลุ่มกลุ่มอะลีบาบา
(Alibaba ) หรือลาซาดา้นั้น มีผลดา้นบวกกบัธุรกิจบริษทั ซ่ึงผูป้ระกอบออนไลน์นั้นไม่ไดมี้ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์และดว้ย
จ านวนการขนส่งท่ีมีปริมาณมา จึงตอ้งมีการหาพาร์ทเนอร์หลายเจา้ E-Commerce ถือเป็นทิศทางอนาคตของโลจิสติกส์ 
ส าหรับการท่ีลาซาดา้หรือกลุ่มอะลีบาบา มีการขยายฐานตอ้งถือวา่เป็นโอกาสและความทา้ทายของบริษทั  
ถาม : นายมานิตย์ เลศิสาครศิริ ผู้ถือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามวา่ WICE มีการเตรียมตวัรับมืออยา่งไร  
ตอบ : รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ส าหรับ E-Commerce บริษทัยงัคงตอ้งมีการ
พดูคุยศึกษารายละเอียด เพื่อความพร้อมส าหรับการใหบ้ริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

หนา้ท่ี 12 

 
 

 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมอีก 
 
 ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 11:00 น. 
 
 
 
 
 
 
(ลงช่ือ) -นายเอกพล พงศ์สถาพร-        ประธานท่ีประชุม 
                (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
     
        
 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ) -นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข - ผูบ้นัทึกการประชุม 
                     (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบริษทั 
 


