รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้ องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร
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. นางสาวบุศริ นทร์

ต่วนชะเอม

9. นายราม

ตันติกลุ สุนทร

11
12
13
14
15
16
17

ปุราชะโก
พฤติสาร
เรื องชัยปราการ
มานิตขจรกิจ
ชัยสาม
เตชวัฒนสิ ริกลุ
จานงสุข

นางสาวสมใจ
นายโชคชัย
นายนฤชิต
นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวปิ ญชา
นางสาวอรวรรณ
นางสาวปรมาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฏิบตั ิการและสนับสนุน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร / ผูอ้ านวยการบัญชี
และการเงิน – เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจใน Eastern
Seaboard
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายคลังสิ นค้า
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ ายปฎิบตั ิการและพัฒนาธุรกิจ Air freight.
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด
เลขานุการบริ ษทั

โดยกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เข้าร่ วมประชุมครั้งนี้คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด
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
หน้าที่ 1

ไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ให้ และหรื อยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ นาไมโครโฟนไปให้ ทั้งนี้ ก่อนสอบถามให้ผูถ้ ือหุ ้นแจ้งชื่ อนามสกุล หากคาถามที่สอบถามไม่เกี่ ยวข้องกับวาระที่กาลังพิจารณา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระที่ 8 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/ และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนนั้นจะใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน
เสี ยงของท่าน ณ ที่นงั่ ของท่านค่ะ เพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบรู ณ์
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/
หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และหรื อเสนอบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครั้งนี้ ได้ล่วงหน้าก่อน
วันประชุม ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นส่ งคาถามมา และขอแนะนา คุณสลินธิ พย์ คงเศรษฐกุล จากบริ ษทั สานักงานกฎหมาย
สากลธี รคุปต์ จากัด ซึ่ งรับหน้าที่เป็ นพยานในการลงคะแนนเสี ยงและตรวจนับคะแนนเสี ยงในการประชุม และบริ ษทั ควิด
แลบ จากัด ซึ่ งรับหน้าที่ เป็ นผูน้ ับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กาหนดว่าประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งนายเอกพล
พงศ์สถาพร เป็ นประธานกรรมการ จึงเป็ นผูท้ าหน้าหน้าที่ประธานในวันนี้
ประธานฯ แจ้งสรุ ปจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยผูร้ ับมอบฉันทะ รวม 150
ราย นับจานวนหุน้ ได้ท้ งั สิ้น 414,929,229 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.6493 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 2561
หน้าที่ 2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
ประธานฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบและรั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจ าปี 2560
ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว จึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณา และหากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานจะขอให้ที่ประชุ ม
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยวาระนี้ ใช้มติเสี ยงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
415,050,929
0
0
0
415,050,929

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 121,700 หุ้น

มติ – ที่ ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2560
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยา คงสุ นทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี
2560 ซึ่ ง ได้มี ม ติ รั บ ทราบโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทราบ ซึ่งมีรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจาปี 2560 ตามที่ได้จดั ส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร แนะนาธุรกิจและบริ หารของบริ ษทั พอสังเขป พร้อมทั้งสรุ ปผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี้ รายได้รวมในปี 2560 อยูท่ ี่ 1,402 ล้านบาท และปี 2559 อยูท่ ี่ 1,035 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจานวน 367 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 35.46 อันเนื่องมาจากการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด ประกอบกับการรับรู ้
รายได้จากการเข้าซื้อกิจการของ SEL สัดส่วนรายได้ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2560
1) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้อยละ 46
2) การให้บริ การรับจัดการขนส่งสิ นค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้อยละ 33 และ
3) การให้บริ การโลจิ สติกส์ ประกอบไปด้วยงานพิธีการศุลกากร การขนส่ งภายในประเทศ และการให้บริ การ
คลังสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 21

หน้าที่ 3

กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2560 จานวน 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 16.88 อัตรากาไรสุ ทธิ ลดลง เนื่ องจากการทา
M&A และสรุ ปสิ นทรัพย์รวมสาหรับปี 2560 จานวน 1,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 37 ล้านบาท หนี้ สินสาหรับปี 2560
จานวน 204 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 0.49 และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2560 จานวน 900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
4.41 โดยหลักๆ ที่รายได้เพิ่มขึ้นมาจากการเข้าซื้อหุน้ กิจการของ SEL โดยรายละเอียดได้ปรากฎตามรายงานประจาปี 2560 ที่
ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
และรายงานถึงนโยบายเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึ่ งในปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ได้เข้าร่ วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition :CAC ) และบริ ษทั
ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระ
มติ – ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางอารยาคงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบ
กาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้มีมติอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 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
1,103,822,168
204,055,153
814,691,546
1,402,330,347
89,700,438
0.14

(หน่ วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
849,731,218
72,138,508
777,592,710
733,315,253
102,182,602
0.16

โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

หน้าที่ 4

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะซักถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ที่ประชุมรับรองงบ
ดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
415,076,729
0
0
0
415,076,729

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 25,800 หุ้น

มติ – ที่ ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2560
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2560
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากผลการดาเนินงานสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็ นจานวน 102,182,602 บาท ตามกฎหมายจึงต้องจัดสรรกาไรสุ 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 5,112,968 บาท เมื่อกันทุนสารองตามกฎหมายแล้วบริ ษทั ยังเหลือผลกาไรเป็ นจานวนเงิน 97,069,634 บาท
จากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรเงินกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ดังนี้
-

จัดสรรเงินสารองตามกฏหมายในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ 102,182,602 บาท โดยกาหนดเงิน
สารองตามกฎหมายเป็ นเงินทั้งสิ้น 5,112,968 บาท
จ่ ายเงิ นปั นผลหลังหักเงิ นสารองตามกฏหมาย คิ ดเป็ น 0.12 บาทต่อหุ ้น บาท ซึ่ งจ่ ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีชื่อ
ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 7 มีนาคม 2561
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 5

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)
415,076,829
0
0
0
415,076,829

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 100 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรกาไรประจาปี 2560 จานวน 5,112,968 บาทเป็ นเงินสารองตาม
กฏหมายและจ่ายเงินปั นผลจานวน 0.12 บาท/หุน้ โดยให้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 7 มีนาคม กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม ว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) และในปี 2560 มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งและออกตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี้
1.
2.

รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์
นางอารยา คงสุนทร

3.

นางสาวฐิติมา ตันติกลุ สุนทร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายปฎิบตั ิการและสนันสนุน /
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยงองค์กร

ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ร่วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดู ถึงความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมาแล้ว เห็นว่า รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์นาง
อารยา คงสุ นทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุ นทร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระ
หนึ่ ง จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กาหนดชื่อกรรมการออกตาม
วาระ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการ
หน้าที่ 6

ของบริ ษทั ฯอีกวาระหนึ่ ง รายละเอียดข้อมูลพอสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการดังที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
เนื่ องในวาระนี้ รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์นางอารยา คงสุ นทร และนางสาวฐิติมา ตันติกุลสุ นทร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
วาระนี้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านกรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมจนกว่าการประชุมในวาระนี้จะดาเนินการเสร็ จสิ้น
ประธานที่ประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้
ประธานที่ประชุม ขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสี ยงให้แก่กรรมการเป็ นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนน
ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และหรื อบัตรเสี ย ให้แก่เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพื่อนับจานวนและแจ้งมติให้ที่
ประชุมได้รับทราบ
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
5.1 รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
415,109,829
0
0
0
415,109,829

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 33,000 หุ้น

5.2 นางอารยา คงสุ นทร

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
408,919,986
6,189,843
0
0
415,109,829
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คิดเป็ นร้ อยละ
98.50
1.50
0
0
100.00

5.3 นางสาวฐิตมิ า ตันติกลุ สุ นทร กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายปฎิบัตกิ ารและสนันสนุน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ กร
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
408,808,389
6,189,843
111,597
0
415,109,829

คิดเป็ นร้ อยละ
98.48
1.50
0.02
0
100.00

มติ – ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสี ยงเป็ นรายบุคคล โดยที่ประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือ
หุ ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่ได้เสนอข้างต้น
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประธานที่ ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ที่ ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ได้มีมติเห็ นชอบการกาหนด
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการประจ าปี 2561 โดยเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท และกรรมการชุ ด ย่อ ย รวมถึ ง
ค่าตอบแทนในรู ปแบบโบนัสพิเศษ โดยกาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2. โบนัสพิเศษ
(จากผลการดาเนินงานในปี 2561)
3. สิ ทธิประโยชน์อื่นๆ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
1. ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2561

40,000 บาท /ครั้ง
20,000 บาท / คน / ครั้ง
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน และไม่เกิน 1% ของกาไรสุทธิ
ไม่มี

- 25,000 บาท /ครั้ง
- 20,000 บาท / คน / ครั้ง
- จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น
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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)
415,228,729
0
0
0
415,228,729

คิดเป็ นร้ อยละ
100
0
0
0
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผถู้ ือหุ ้น เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขั้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม จานวน 118,900 หุ้น

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
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พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทน ประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่
ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั ประจาปี 2560 และ
เห็ นสมควรแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด โดยนายโสภณ เพิ่มศิ ริวลั ลภ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3182 หรื อ
นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5659 หรื อนางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรื อนางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิ ริกุล ผูส้ อบ
บัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4807 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี ข องบริ ษทั ฯ ประจ าปี 2561 ต่ อ อี ก หนึ่ ง ปี ซึ่ ง เสนอค่ า ตอบแทนรวม
1,940,000 บาท (หนึ่ งล้านเก้าแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด ได้ดาเนิ นการ
เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริ ษทั ฯ มาแล้วเป็ นจานวน 4 ปี (ปี 2557-2560) และที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2561 อนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู ้
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2561 โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่เสนอ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามหรื อเสนอแนะเพิม่ เติมในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 และหากไม่มีผู ้
ถือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
ผู้ถือหุ้น
(1)
เห็นด้วย
(2)
ไม่เห็นด้วย
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจานวนเสียง

จานวน (หุ้น)
414,255,529
973,200
0
0
415,228,729

คิดเป็ นร้ อยละ
99.77
0.23
0
0
100.00

มติ – ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2561โดยมี
นายโสภณ
เพิม่ ศิริวลั ลภ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรื อ
นางสาวรุ ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรื อ
นางสาวรสพร
เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรื อ
นางสาวสุมนา
พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรื อ
นางสาวอรวรรณ
เตชวัฒนสิ ริกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั้งนี้ ให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทา และลงนามในรายงานสอบบัญชีและอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับปี 2561 เป็ นเงินจานวน 1,940,000 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 : นายสันติ จงวิลาสลักษณฺ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางการบริ หารเงิน อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินที่ผนั ผวนในช่วงที่ผา่ นมามีผลกระทบหรื อไม่
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า สาหรับปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้รับผลกระทบ
จากค่าเงินที่ผนั ผวนและค่าเงินที่แข็งค่ากว่า 10 % ซึ่ งบริ ษทั จ่ายเงินออกเป็ นเงินบาท และรับเงินเข้าเป็ นสกุลดอลล่า ปั จจุบนั
บริ ษทั มีเงินสกุลดอลล่าจากการรับเข้ามาจานวนมากซึ่ งยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกลับเป็ นสกุลเงินไทย และมีแนวทางว่าจะ
จ่ายคืนต่างประเทศในรู ปของสกุลเงินดอลล่า เพื่อลดภาระความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวน
ถาม : นายสันติ จงวิลาสลักษณฺ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สิ นค้าแผงโซล่าเซลล์ที่บริ ษทั มีการนาเข้า
ส่งออกอยู่ ในระยะหลังๆ มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อยากทราบว่ามีผลกระทบหรื อไม่
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่าสิ นค้าประเภทแผงโซล่าเซล์ที่มีการนาเข้า
และส่ งออกนั้น เป็ นการนาเข้ามาเพื่อผลิตและส่ งออก ไม่ได้มีการจาหน่ายในประเทศ จึงขึ้นอยูก่ บั ภาวะการค้าของประเทศ
แนวโน้นยังทรงๆ และตลาดมีการเปิ ดกว้าง ไม่จากัดเฉพาะอเมริ กา หรื อยุโรป เท่านั้น
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ถาม : นายสันติ จงวิลาสลักษณฺ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามแนวโน้นการขยายงานในเขตพื้นที่ EEC
ตอบ : นายชู เดช คงสุ นทร กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับเขตพื้นที่ EEC ซึ่ง
บริ ษทั เองมีพ้ืนที่ให้บริ การอยูใ่ นพื้นที่จานวน 3 แห่ ง และให้บริ การลูกค้าพร้อมทั้จะขยายงานล้อไปพร้อมกับโครงการของ
ภาครัฐ เพื่อให้ครอบคลุมการบริ การและรองรับปริ มาณที่จะเพิ่มมากขึ้น
ถาม : นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงสัปปดาห์ที่ผา่ นมากลุ่มอะลี บาบา
(Alibaba ) ได้มีการเข้าเสนอแผนธุรกิจกับรัฐบาลไทย ซึ่ งทิศทางการเข้ามาของกลุ่มอะลีบาบา(Alibaba ) มีผลดี หรื อผลลบ
อย่างไรบ้างต่อบริ ษทั ทั้ง Sea Air และบริ การอื่นๆ
ตอบ : รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า สาหรั บการเข้ามาของกลุ่มกลุ่มอะลี บาบา
(Alibaba ) หรื อลาซาด้านั้น มีผลด้านบวกกับธุรกิจบริ ษทั ซึ่ งผูป้ ระกอบออนไลน์น้ นั ไม่ได้มีผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์และด้วย
จานวนการขนส่ งที่ มีปริ มาณมา จึ งต้องมีการหาพาร์ ทเนอร์ หลายเจ้า E-Commerce ถือเป็ นทิ ศทางอนาคตของโลจิ สติ กส์
สาหรับการที่ลาซาด้าหรื อกลุ่มอะลีบาบา มีการขยายฐานต้องถือว่าเป็ นโอกาสและความท้าทายของบริ ษทั
ถาม : นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า WICE มีการเตรี ยมตัวรับมืออย่างไร
ตอบ : รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า สาหรับ E-Commerce บริ ษทั ยังคงต้องมีการ
พูดคุยศึกษารายละเอียด เพื่อความพร้อมสาหรับการให้บริ การ
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ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นๆ ต่อที่ประชุมอีก
ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์ สถาพร(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

ประธานที่ประชุม

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

