รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2564
บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
ผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อาคารไวส์เพลส
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเอกพล
พงศ์สถาพร
2. ศาสตร์จารย์.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
3. นายเจริญเกียรติ
หุตะนานันทะ
4. นายกมล

รุ่งเรืองยศ

5. ดร.อารยา

คงสุนทร

6. นายชูเดช

คงสุนทร

7. นางสาวฐิตมิ า

ตันติกุลสุนทร

8. นางสาวบุศรินทร์
9. นางสาวปรมาภรณ์

ต่วนชะเอม
จานงสุข

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์ก รและกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1. นางสาวสมใจ
ปุราชะโก
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า
2. นางสาวสาวดี
อัศวมานะ
ทีป่ รึกษาด้านการตลาด
3. นางสาวสุนทรี
พูลสมบัติ
ผูช้ ่วย ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผู้สอบบัญชี จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
2. นายธนวัฒน์
กฐินทอง
ผู้ทาหน้ าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษทั สานักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จากัด
1. นางสาวนริศรา
ไสวแสนยากร
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เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม และขอต้อนรับท่านผูถ้ อื หุ้นและ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM
โดยการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 ครัง้ นี้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษทั ควิดแลบ
จากัดซึ่งเป็ นระบบทีส่ อดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจาก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชัน้ 5 สานักงานใหญ่ของบริษทั
จากนัน้ เลขานุ การบริษัท ได้กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดัง
รายนามข้างต้น เพื่อชี้แจงกรณีมขี อ้ ซักถามทีเ่ กี่ยวข้อง โดยบริษทั มีกรรมการทัง้ สิ้นจานวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ จานวน 8 คน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับจานวนทุนและหุน้ ของบริษทั ดังนี้ บริษทั มีทุนจด
ทะเบียนจานวน 325,949,750 บาท และเป็ นผูช้ แ้ี จงวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1. ผูใ้ นการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยให้
นับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
2. การออกเสีย งลงคะแนนแต่ ล ะวาระจะกระท าโดยเปิ ด เผย ผู้ถือ หุ้น หรือ ผู้ร บั มอบฉัน ทะต้อ งออกเสีย ง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทัง้ นี้ ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ น บางส่ว นได้ เว้น แต่เ ป็ น กรณี ของผู้ถือหุ้นต่ างประเทศซึ่ง แต่ งตัง้ คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจ่ ะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
3. ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงในระบบโดยการคลิก๊ เลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียง ในทุกวาระทีม่ กี ารเปิ ดให้
ลงคะแนนได้ ในระหว่างการเปิ ดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือ
ว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้
4. ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษัทข้อ 20 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้
ขาด
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ โดยจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรอ
บัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมด และส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย
6. สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะทีผ่ มู้ อบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ แต่สาหรับผูร้ บั
มอบฉันทะทีผ่ มู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระเหมือนกับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมด้วยตนเอง
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7.

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาลทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระนัน้ บริษทั จะจัดให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
8. โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รบั มติอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้าประชุม
9. ประธานฯ หรือเลขานุ การบริษทั จะทาการแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบภายหลังการลงคะแนน
เสร็จสิน้ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ และการแสดงผลคะแนน
จะแสดงผลเป็ นจุดทศนิยมสีต่ าแหน่ ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการ
ออกเสียงลงมติในวาระนัน้ เป็ นอันสิน้ สุด
10. บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั ล่วงหน้าและก่อน
ลงมติในแต่ละวาระ บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คาถามเจ้ามาทีเ่ มนูถามคาถาม โดยบริษทั จะนาคาถามของท่านไปตอบ
ในวาระทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละวาระ
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ิ
สาหรับการประชุ มตามข้อกาหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02 013 4322
โทรศัพท์มอื ถือ 080 008 7616 หรือ email: info@quidlab.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
12. เพื่อการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีด่ ใี นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียนเกีย่ วกับการนับคะแนนเสี ยงใน
การประชุมในครัง้ นี้ บริษัท ได้ชญ
ิ ตัวแทนจากบริษทั สานักกฎหมายธีรคุปต์ จากัด ทาหน้าที่ดูแลการนับ
คะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม
2563 ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามทีเ่ กี่ยวข้องกับการประชุมสามัญครัง้ นี้ได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดส่งคาถามมา
เลขานุ การบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 37 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้น 396,937,760 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจานวน 142 ราย นับเป็ นจานวนหุน้
36,378,180 หุ้น รวมเป็ นจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ สิ้น 179 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นรวมทัง้ สิ้น 433,315,940 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
66.4697 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด 651,899,500 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ข้อ
38 กล่าวคือ มีจานวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมด
แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (ทัง้ นี้ ภายหลังจากเปิ ดประชุมไปแล้วได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จึงมีจานวนผู้ถอื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วย
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ตนเอง จานวน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ 300 หุน้ ) จากนัน้ ได้ให้ประธานทีป่ ระชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่
กาหนด
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลง
ต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 คณะกรรมการบริษทั จึงมี
ความห่ ว งใยในสุ ข ภาพและความปลอดภัย ของผู้ ถื อ หุ้น ผู้ ร ับ มอบฉั น ทะและทีม งานด้ ว ยเหตุ ด ัง กล่ า ว ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติอนุ มตั กิ ารเปลี่ยนรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 จากเดิมเป็ นการ
เชิญผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาเดิม โดยบริษทั ได้ประกาศ
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 นัน้
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 บริษทั จะดาเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่
ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนัน้ จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อ
ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้นาเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2563 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว รวมถึงบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษทั และได้จดั ส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนั งสือเชิญประชุมครัง้ นี้ และได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม
หรือแก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2563 ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมเพิม่ 1 ราย คิดเป็ นจานวน
หุ้น 300 หุ้น รวมมีผู้เ ข้า ร่ ว มการประชุมทัง้ หมด 180 ราย รวมจ านวนหุ้น ทัง้ หมดในวาระนี้ 433,316,240 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,196,240
0
120,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9723
0.0000
0.0277
0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ในปี 2563 บริษทั มีการดาเนินงานตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใส
สาหรับปี 2563 บริษทั มีเหตุการณ์สาคัญและได้รบั รางวัลดังนี้ 1) บริษทั มีการเข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์
จากัด (ประเทศสิงคโปร์) เพิม่ อีกจานวน 30% ทาให้บริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ เป็ นเจ้าของบริษทั ดังกล่าว โดยรายการนี้ได้เกิดขึน้
ในเดือนพฤษภาคม 2563 2) บริษัทย่อยของบริษัทได้มกี ารเปลี่ยนชื่อและเริม่ ดาเนินธุรกิจ ให้บริการคลังสินค้า และ 3)
บริษัท ได้ร ับ รางวัล นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ ย อดเยี่ย ม ประจ าปี 2563 (Best Investor Relations Awards 2020) โดยรางวัล
ดังกล่าว คัดเลือกจากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึง่
มอบให้แก่บริษทั ทีม่ คี วามยอดเยีย่ มทางด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านคุณสมบัตผิ ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่
กาหนดไว้ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทัง้ องค์กร ระดับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ มีช่องทางการสื่อสารทีห่ ลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการประเมินบริษทั จาก
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผูท้ ม่ี คี วามเหมาะสมทีส่ ุดในการได้รบั รางวัลบริษทั
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม โดยงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ซึ่งได้มีมติรบั ทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อ วัน ที่ 24 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ ว ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ทราบ ซึ่ง มี
รายละเอียดทีป่ รากฎในรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ตามทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี้แล้ว โดยมีสาระสาคัญดังนี้ ในปี 2563 บริษทั มีผลประกอบการในระดับทีด่ เี ยีย่ ม บริษทั มีรายได้รวม 4,006 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,775 ล้านบาท คิดเป็ น 80% ของรายได้ในปี ก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษทั ตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้และ
จากผลประกอบการบริษทั ย่อยทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
นาเสนอสัดส่วนรายได้ของแต่ละบริษทั สาหรับปี 2563 ดังนี้
• บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 18
• บริษทั ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชนส์
ั ่ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 1
• WICE Logistics Limited (Singapore) คิดเป็ นร้อยละ 16
• WICE Logistics Limited (Hong Kong) คิดเป็ นร้อยละ 42
• บริษทั ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด คิดเป็ นร้อยละ 23
นาเสนอสัดส่วนรวมการให้บริการแยกตามงานทีใ่ ห้บริการ ปี 2563 ดังนี้
• การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้อยละ 16
• การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้อยละ 52
• การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็ นร้อยละ 24
• การให้บริการโลจิสติกส์ คิดเป็ นร้อยละ 8
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ดร.อารยา คงสุนทร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นว่า จากสัดส่วนรวมการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางอากาศ (Air Freight) มีสดั ส่วนรายได้เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 52 เนื่องจากมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีปริมาณการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับ
ได้รบั อานิสงส์ จากราคา ค่าระวาง Air Freight ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และได้นาเสนอผลการดาเนินงานแยกตามประเภทการให้บริการ รายละเอียดดังนี้
1. การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)
รายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สาหรับปี 2563
เท่ากับ 656 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.50 ล้านบาท คิดเป็ น 0.85% ของรายได้ในปี ก่อน สาเหตุทร่ี ายได้จากการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลทัง้ ปี เติบโตเพียง 0.85% เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ มีปริมาณการขนส่งทีล่ ดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่
ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็ นต้นไป ลูกค้าเริม่ กลับมาใช้บริการ จะเห็นว่ารายได้จากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มี
ยอดโตขึน้ ถึง 48.79%
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สาหรับปี 2563
เท่ากับ 134 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 5.09 ล้านบาท คิดเป็ น 3.94% ของกาไรขัน้ ต้นในปี ก่อน เกิดจากภาวะขาดแคลนตูค้ อนเทน
เนอร์ทาให้การปรับตัวของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิม่ ขึน้ ตามอุปสงค์ทส่ี งู ขึน้ ทาให้บริษทั สามารถบริหารให้เกิดรายได้
และกาไรทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามกลไกของตลาด
2. การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)
รายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สาหรับปี 2563
เท่ากับ 2,130 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 1,314.12 ล้านบาท คิดเป็ น 161.60% ของรายได้สาหรับปี ก่อน เนื่องจากสถานการณ์
Covid-19 ทาให้มกี ารปรับตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ลูกค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มปี ริมาณการใช้
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิม่ ขึน้ ประกอบกับการปรับตัวของราคาค่าระวาง Air Freight เพิม่ ขึน้ ตามอุปสงค์ทส่ี ูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริม่ ปรับตัวลดลงแต่กย็ งั ไม่กลับสู่สภาพปกติ ทาให้รายได้จ ากการขนส่ง
สินค้าทางอากาศของบริษทั เพิม่ ขึน้
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สาหรับปี 2563
เท่ากับ 282 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 118.04 ล้านบาท คิดเป็ น 72.15% ของกาไรขัน้ ต้นสาหรับปี ก่อน โดยกาไรขัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิด
จากรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
3. การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services)
รายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 979 ล้าน
บาทเพิม่ ขึ้น 500.38 ล้านบาท คิดเป็ น 104.44% ของรายได้ในปี ก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบริหารงานของ บริษทั
ยูโรเอเชีย โทเทิลโลจิสติกส์ จากัด โดยฐานลูกค้าทีม่ อี ยู่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกค้าอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้ามีความต้องการใน
การขนส่งเพิม่ ขึน้ ทาให้ยอดขายของบริษทั เพิม่ ขึ้นส่งผลให้การจัดการบริการเต็มพื้นที่ บริษทั จึงพิจารณาเพิม่ Capacity
หรือเพิม่ ตู้ เพื่อตอบสนองปริมาณงานของลูกค้าที่เพิม่ ขึ้น ประกอบกับการขนส่งทางเรือประสบปั ญหาการขาดแคลนตู้
ลูกค้าหลายรายเลือกทีจ่ ะเปลีย่ นมาใช้บริการขนส่งทางบกข้ามแดน (CBS) แทน
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กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สาหรับปี 2563 เท่ากับ 137
ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 130.34 ล้านบาท คิดเป็ น 1,925.26% ของกาไรขัน้ ต้นในปี ก่อน โดยกาไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ ค่อนข้างสูงเกิด
จากการบริหารต้นทุนเทีย่ วขากลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้บริษทั มีกาไรโดยอัตรากาไรขัน้ ในปี 2563 เท่ากับ 14%
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันในปี ก่อน
4. การให้บริการโลจิสติกส์
รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 340 ล้านบาท ลดลง 12.08 ล้านบาท คิดเป็ น
3.42% ของรายได้ในปี ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดกาลังการผลิตลงทาให้งาน
ลดลง ในช่วงต้นปี 2563 จะเห็นว่าช่วงไตรมาส 4/2563 รายได้จากการบริการโลจิสติกส์ ปรับตัวสูงขึน้ เกิดจากลูกค้าในกลุม่
ชิน้ ส่วนยานยนต์เริม่ กลับมามีการขนส่ง
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการโลจิสติกส์ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 65 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 11.76 ล้านบาท คิดเป็ น
22.37% ของกาไรขัน้ ต้นในปี ก่อน
กาไรสุทธิ สาหรับปี 2563 เท่ากับ 201.08 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 139.11 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 224 ของกาไรสุทธิใน
ปี ก่อน เกิดจากผลประกอบการของบริษทั ตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้และจากผลประกอบการบริษทั ย่อยทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
ข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานและค าอธิบ ายและการวิเ คราะห์ ข องฝ่ ายจดัก าร: Management Discussion and
Analysis (MD&A) ปรากฎตามรายงานประจาปี 2564 ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ” หน้าที่ 46 ถึง
หน้าที่ 54 ซึง่ ได้ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รปั ชัน หรือ
CAC ดังนี้ ในปี 2563 บริษทั มีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั
ชันเพื่อป้ องกันและลดโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ จะถูกใช้เป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชัน อย่างสม่าเสมอ มีการประเมินความ
เสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ
No Gift Policy โดยกาหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิง่ ตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในเทศกาล และมีการจัดทานโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับ
เรื่องร้อนเรียนหรือแจ้งเบาะแสทัง้ จากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน ผ่านหลายช่องทางเพื่อความอานวยความ
สะดวกและรวดเร็ว ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้มกี ารยื่นเอกสารขอต่อรับรอง CAC และได้รบั แจ้งจาก IOD เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ว่า บริษทั ฯ ได้ผ่านการพิจารณาต่ออายุรบั รองฐานะแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนว
ร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ดร.อารยา คงสุนทร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
เมื่อปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็ นวาระเพื่อให้ทร่ี บั ทราบ ไม่ต้องลงคะแนน
เสียง
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ มอบหมายให้น างสาวบุ ศ ริน ทร์ ต่ ว นชะเอม ผู้อ านวยการฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน เป็ น ผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้ขอ้ สรุปว่างบการเงินนี้แสดงฐานการเงิน ผลการดาเนินงานและงบกระแสเงินสด โดย
ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามหลักบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
รายการ
สินทรัพย์
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
รายได้รวม
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงิ นรวม
2,045,500,114
1,069,896,210
877,044,087
4,005,569,895
201,084,396
0.31

(หน่วย: บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
1,106,927,618
262,067,830
844,859,788
796,033,189
96,732,080
0.15

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษทั ซึง่ แสดดงไว้ในหน้าที่ 126 ถึงหน้าที่ 193 ของรายงานประจาปี
2563 ทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
นายวีรพันธ์ พูลเกษ ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทาไมในงบการเงิน Consolidate ส่วนของผูถ้ อื
หุน้ บวกหนี้สนิ ไม่เท่ากับทรัพย์สนิ
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องรวมผู้ถือหุน้ ทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุมของบริษทั ย่อยเข้าไปในส่วนนี้ดว้ ย อีกจานวนทัง้ สิน้ 99 ล้านบาท รวมแล้วจะมีสนิ ทรัพย์เท่ากับ 246 ล้าน
บาท
เนื่องจากไม่มขี อ้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2563
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้
ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึง ตรวจสอบและรับ รองจากผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท จากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายละเอียดทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,066,240
0
250,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9423
0.0000
0.0577
0.0000

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2563
ประธานฯ รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามผลการดาเนินงานสาหรับรอบบัญชี ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวน 96,753,628.83 บาท (เก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนห้า
หมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์) และมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ านวน 138,536,152 บาท (หนึ่ ง ร้อ ยสามสิบ แปดล้ า นห้า แสนสามหมื่น หกพัน หนึ่ ง ร้อ ยห้า สิบ สองบาท) ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลประกอบการรอบบัญชี 2563 และกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท (สิบสีส่ ตางค์) คิดเป็ นเงินจ่ายปั นผล
ทัง้ สิน้ จานวน 91,265,930 บาท (เก้าสิบเอ็ดบาทสองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท) หรือประมาณร้อยละ 94.33
ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั และจะมีการกาหนดรายชื่อผูถ้ ือ
หุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
รายชื่อปิ ดสมุดทะเบียน ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ประธานฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามกฎหมายต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ซึ่งในปี น้ี บริษทั จะต้องจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนดเงินสารองตาม
กฎหมายเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,857,475 บาท (สีล่ ้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ยเจ็ดสิบห้าบาท) ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตงั ้ เงินสารอง
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2563 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอก
ฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,316,240
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่า เนื่องจากตนเป็ นหนึ่งในกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในการ
ประชุมคราวนี้ จึงถือว่ามีเสียได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูน้ าเสนอวาระนี้ต่อทีป่ ระชุม
ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดย
จานวนใกล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้ นี้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอี
ก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ งจานวน 3
ท่าน ประกอบด้วย
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
2. ดร.อารยา คงสุนทร
3. นางสาวฐิตมิ า ตันติกุลสุนทร

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์
กรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
สนับสนุนองค์กร

เพื่อส่งเสริมให้ทป่ี ระชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอสิ ระ ในการนี้
นายเอกพล พงศ์สถาพร ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวฐิตมิ า ตันติกุลสุนทร กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ แสดง
ความประสงค์ขอออกจากห้องประชุม เป็ นการชัวคราวจนกว่
่
าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ
โดยในการสรรหากรรมการ บริษัท ได้ป ระกาศให้สิท ธิผู้ถือ หุ้น รายย่ อ ยเสนอชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่ า มีคุ ณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ในช่วงระหว่าง
วัน ที่ 26 ตุ ลาคม 2563 ถึง วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่ านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่า วของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในครัง้ นี้ ได้
พิจารณากลันกรอง
่
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญของกรรมการทัง้ หมดทีค่ รบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการ
อิสระ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเหมาะสมและ
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบั การประกอบธุรกิจของบริษทั และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง จึงลงมติดว้ ยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ หมด
กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายเอกพล พงศ์
สถาพร ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระเป็ นเวลารวม 7 ปี หากได้รบั เลือกตัง้ ในครัง้ นี้จะรวมเป็ นเวลา
รวมทัง้ สิน้ 10 ปี
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ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3 ในหน้าที่ 21 ถึงหน้าที่ 26 ของ
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้ว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์จงึ ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั ิเลือกตัง้
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระในคราวนี้เป็ นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ขี อให้ผถู้ อื หุน้
และผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระเป็ นรายบุคคลให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
432,710,840
605,400
0
0

2. ดร.อารยา คงสุนทร

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.8603
0.1397
0.0000
0.0000

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทน

เห็นด้วย
284,382,660 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
99.3173
ไม่เห็นด้วย
1,954,800 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.6827
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 146,978,780 หุน้
3. นางสาวฐิตมิ า ตันติกุลสุนทร

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
สนับสนุนองค์กร

เห็นด้วย
364,504,160 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
1,954,800 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 66,857,280 หุน้
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99.4666
0.5334
0.0000
0.0000

ทัง้ นี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียง ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ได้เชิญกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระทัง้ 3 คนกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดาเนินการประชุมตามวาระต่อไป
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ประธานฯ รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาตามแนวนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภอเดียวกัน และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั รวมทัง้ ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็ น
จานวนเดียวกันกับที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื ประจาปี 2563 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกาหนดใน
รูปแบบเบี้ยประชุมรายครัง้ รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 และหน้าที่ 7 ทีจ่ ดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
แล้ว
จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษกรรมการเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
โบนัสพิเศษ
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
พิจ ารณาจัด สรรจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ไม่มี

- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน แต่ไม่เกิน
1% ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
ไม่มี

สาหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลสาหรับปี 2563 ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร” หน้าที่ 80 ถึงหน้าที่ 83 ของรายงานประจาปี 2563 ซึง่ ได้จดั ส่งในรูปแบบ QR Code ให้ผถู้ อื
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
เมื่อปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี
2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 ทุกคณะ รวมทัง้ โบนัสพิเศษรวมเป็ นเงิน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

433,126,740
189,500
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9563
0.0437
0.0000
0.0000

วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียด
ต่อทีป่ ระชุม
ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั
ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5659
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6107

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (EY) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั พร้อมกาหนดค่าตอบแทนสาหรับงบการเงินของบริษทั สาหรับปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,990,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท) ซึง่ เป็ นอัตราเท่ากับปี 2563 ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit
fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง โดยบริษทั สานักงาน อี วาย จากัด ได้ดาเนินการเป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั ฯ
มาแล้วเป็ นจานวน 7 ปี (ปี 2557-2563) รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2562

ปี 2563

1,610,000

1,180,000

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)
1,180,000

960,000

810,000

810,000

2,570,000

1,990,000

1,990,000
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โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ รวมทัง้ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มผี ู้สอบบัญชีคนใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่ตรวจสอบบัญชีของ
บริษทั มาแล้วเป็ นเวลาเกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
นางสาวสุพตั รา แกมแก้ว ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทาไมค่าสอบบัญชีปี 2562 จึงมากกว่าปี
2563 แลปี ทเ่ี สนอ 2564
ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุม ทราบว่า เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการขยายธุรกิจ ซึ่ง
เกีย่ วกับการทางบ Consolidate โดยบริษทั มีการเข้าซื้อบริษทั ในต่างประเทศ ค่าสอบบัญชีในปี 2562 จึงมีราคาทีส่ งู แต่ใน
ปี 2563 และปี 2564 มีการเจรจาปรับราคาลงคงเหลือเท่าทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เนื่องจากไม่มขี อ้ ซักถามเพิม่ เติม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์จงึ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุมตั แิ ต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตัง้ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ
อนุ ญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6107 คนใดคนหนึ่งของบริษทั
สานักงาน อีวาย จากัด (EY) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,990,000
บาท ตามรายละเอียดทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

433,313,040
0
3,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9993
0.0000
0.0007
0.0000

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯเปิ ด โอกาสให้กับ ผู้ถือ หุ้น เสนอเรื่อ งอื่น ที่น อกเหนื อ จากวาระที่ก าหนดไว้ใ นหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม
โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ .ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) กาหนดไว้ว่า เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องอื่น
หน้าที่ 14/16

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ปรากฎว่ามีผถู้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามและให้
ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดงั นี้
นายเอกพงศ์ โสภณอุดมพร ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามมามี 2 คาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1 แนวโน้มรายได้ปี 2564 เป็ นอย่างไร
คาถามที่ 2 กรณีปัญหาเรือสินค้าขวางคลองสุเอซมีผลกระทบกับ WICE หรือไม่ อย่างไร
นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ สาหรับคาถามและรายงานต่อทีป่ ระชุมทราบว่าแนวโน้มรายได้ของ
บริษทั ในปี 2564 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี ทผ่ี ่านมา ในปี น้ีฝ่ายบริหารมีมุมองเป็ นบวกเนื่องจากอุตหกรรมรถยนต์
กลับมาฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องและปริมาณความต้องการของลูกค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยงั อยู่ในรดับที่สงู
ส่วนสถานการณ์ เรือเอเวอร์ กิฟเวน ที่ประสบอุบตั ิเหตุขวางคลองสุเอซ บริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบทางตรง
เนื่องจากไม่มสี นิ ค้าอยู่บนเรือลาดังกล่าว แต่จะมีผลกระทบทางอ้อมในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ
โดยการขนส่งสินค้าทางเรือจะมีการล่าช้ากว่ากาหนด เนื่องจากคลองสุเอซเป็ นเส้นทางสัญจรหลัก
นายวีรพันธ์ พูลเกษ ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี น้ที างผูบ้ ริหารมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะ
มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษทั เช่นไร ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการเปิ ดประเทศมากขึน้ ทัวโลก
่
จะทาให้การขนส่งทางเรือและทาง
อากาศดีขน้ึ ทาให้ค่าขนส่งถูกลงและจะกระทบกับรายได้ของบริษทั หรือไม่ หรือจะทาให้การขนส่งทางบกลดลงหรือไม่
นายชูเดช คงสุนทร รายงานต่อทีป่ ระชุมทราบว่า บริษทั ยังคงมีมุมมองทีด่ ตี ่อภาพรวมเศรษฐกิจ โดยตลาดหลัก
ของบริษทั คือจีน และสหรัฐอเมริกา ทีม่ กี ารฟื้ นตัวดีขน้ึ สาหรับภาพรวมในการส่งออกจากสถานการณ์โควิด 19 ส่วนการ
ขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางทะเล ก็จะเป็ นไปตามความต้องการโดยถูกกาหนดด้วยราคาค่าระวาง ทัง้ นี้รายได้และ
ก าไรของบริษัทยัง คงรักษาไว้ท่อี ัต ราเดิม การขนส่ ง ทางบกหรือ การขนส่ ง ข้า มพรมแดนจะได้ร ับความนิ ยมต่ อเนื่อง
เนื่องจากมีการกระจายสินค้าในภูมภิ าคมากขึน้
ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ในวันนี้ ซึง่ ถือเป็ นกาลังใจและแรงสนับสนุนทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ผูบ้ ริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษทั ต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์
โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน จากนัน้ จึงกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
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ปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 11:13 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์สถาพรประธานทีป่ ระชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริษทั
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ผูบ้ นั ทึกการประชุม

