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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564  
บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัศกุร ์ท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ณ ห้องประชมุชัน้ 5 อาคารไวสเ์พลส  
 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ 
2. ศาสตรจ์ารย.์ดร.รุธริ ์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
3. นายเจรญิเกยีรต ิ หุตะนานันทะ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายกมล  รุ่งเรอืงยศ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ  
5. ดร.อารยา  คงสุนทร  กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายชเูดช  คงสุนทร  กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ  

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
7. นางสาวฐติมิา  ตนัตกิุลสุนทร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพจิารณา 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร  

8. นางสาวบุศรนิทร ์ ต่วนชะเอม กรรมการ กรรมการบรหิาร และ ผูอ้ านวยการบญัชแีละการเงนิ 
9. นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  เลขานุการบรษิทั   

 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ 

1. นางสาวสมใจ ปุราชะโก  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายพฒันาลูกคา้  
2. นางสาวสาวด ี อศัวมานะ  ทีป่รกึษาดา้นการตลาด   
3. นางสาวสุนทร ี พลูสมบตั ิ ผูช้่วย ผูจ้ดัการทัว่ไป 
  

ผู้สอบบญัชี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
2. นายธนวฒัน์ กฐนิทอง 

 
ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษทั ส านักงานกฎหมายสากลธีรคปุต์ จ ากดั 
 1. นางสาวนรศิรา ไสวแสนยากร 
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เร่ิมประชุมเวลา 10:00 น.  
 
 นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม และขอตอ้นรบัท่านผูถ้อืหุ้นและ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ หรอื E-AGM 
โดยการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบรษิทั ควดิแลบ 
จ ากดัซึ่งเป็นระบบทีส่อดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรองระบบควบคุมการประชุมจาก
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 5 ส านักงานใหญ่ของบรษิทั  
 
 จากนัน้ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมดงั
รายนามขา้งต้น เพื่อชี้แจงกรณีมขีอ้ซกัถามทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยบรษิทัมกีรรมการทัง้สิ้นจ านวน 8 คน และกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ จ านวน 8 คน ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
  
 เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัจ านวนทุนและหุน้ของบรษิทั ดงันี้  บรษิทัมทีุนจด
ทะเบยีนจ านวน 325,949,750 บาท และเป็นผูช้ีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. ผูใ้นการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยให้
นับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง 

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ทัง้นี้ ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” 
คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื  

3. ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงในระบบโดยการคลิก๊เลอืกเมนูเพื่อลงคะแนนเสยีง ในทุกวาระทีม่กีารเปิดให้
ลงคะแนนได ้ในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดล้งคะแนนเสยีงในวาระใด จะถอื
ว่าท่านลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในวาระนัน้ 

4. ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 20 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้
ขาด 

5. ในการนับคะแนนเสยีง บรษิัทจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุ้นทีเ่ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ โดยจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ทีไ่ม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง หรอ
บตัรเสยี หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย  

6. ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงด
ออกเสยีงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ บรษิัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนัน้ แต่ส าหรบัผูร้บั
มอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนมาในหนังสอืมอบฉันทะ ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
ออกเสยีงลงคะแนนในแตละวาระเหมอืนกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
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7. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมมาภบิาลทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวาระที ่5 เรื่องพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ บรษิทัจะจดัใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

8. โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
- วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่ตอ้งลงมต ิ
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รบัมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ประชมุ  
9. ประธานฯ หรอืเลขานุการบรษิทั จะท าการแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงัการลงคะแนน

เสรจ็สิน้ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ๆ และการแสดงผลคะแนน
จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสีต่ าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว ถอืว่าผลการ
ออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิน้สุด  

10. บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหบ้รษิทัล่วงหน้าและก่อน
ลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอความกรุณาพมิพค์ าถามเจา้มาทีเ่มนูถามค าถาม โดยบรษิทัจะน าค าถามของท่านไปตอบ
ในวาระทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละวาระ  

11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุมระบบการออกเสยีงลงคะแนนกรุณาปฏิบตัติามขอ้ปฏบิตัิ
ส าหรบัการประชุมตามขอ้ก าหนดที่บรษิัทได้แจ้งให้ทราบ หรอืติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศพัท์ 02 013 4322 
โทรศพัทม์อืถอื 080 008 7616 หรอื email: info@quidlab.com ไดต้ลอดเวลาระหว่างการประชุม  

12. เพื่อการปฏบิตัติามแนวทางทีด่ใีนการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเกีย่วกบัการนับคะแนนเสียงใน
การประชุมในครัง้นี้ บรษิัทได้ชญิตวัแทนจากบรษิทั ส านักกฎหมายธรีคุปต์ จ ากดั ท าหน้าที่ดูแลการนับ
คะแนนเสยีงและดแูลการประชุมผูถ้อืหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
 ก่อนพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/
หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วนัที่ 30 ธนัวาคม 
2563 ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอืเสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัครัง้นี้ได้
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามมา 
 
 เลขานุการบรษิัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 37 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้น 396,937,760 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่ได้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 142 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 
36,378,180 หุ้น รวมเป็นจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้สิ้น 179 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นรวมทัง้สิ้น 433,315,940 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
66.4697 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 651,899,500 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
38 กล่าวคือ มีจ านวนผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด 
แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
บรษิทั (ทัง้นี้ ภายหลงัจากเปิดประชุมไปแลว้ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ จงึมจี านวนผู้ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย 
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ตนเอง จ านวน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ 300 หุน้ ) จากนัน้ไดใ้หป้ระธานทีป่ระชุมด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระที่
ก าหนด  
 
 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัและ
ขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และแถลง
ต่อทีป่ระชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรสัโคโรนา หรอื Covid-19 คณะกรรมการบรษิทัจงึมี
ความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้ร ับมอบฉันทะและทีมงานด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตอินุมตักิารเปลี่ยนรูปแบบการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จากเดมิเป็นการ
เชญิผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นวนัและเวลาเดมิ โดยบรษิทัไดป้ระกาศ
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่16 เมษายน 2564 นัน้ 
 
 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 บรษิทัจะด าเนินการประชุมเรยีงตามระเบยีบวาระการประชุมที่
ปรากฎในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดงันัน้จงึขอเปิดการประชุมเพื่อ
ตามระเบยีบวาระดงันี้  
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ ไดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที่ 29 เมษายน 2563 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกรม
พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ รวมถงึบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั และไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ และไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอการแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 29 
เมษายน 2563 ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเพิม่ 1 ราย คดิเป็นจ านวน
หุ้น 300 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทัง้หมด 180 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี้ 433,316,240 หุ้น โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 433,196,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9723 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 120,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0277 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
  



 

หน้าที ่5/16 

 
 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  
  
 ดร.อารยา คงสุนทร รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในปี 2563 บรษิทัมกีารด าเนินงานตามหลกัธรรมภบิาล โปร่งใส 
ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมเีหตุการณ์ส าคญัและไดร้บัรางวลัดงันี้ 1) บรษิทัมกีารเขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส์ 
จ ากดั (ประเทศสงิคโปร์) เพิม่อกีจ านวน 30% ท าใหบ้รษิทัเป็นผูถ้อืหุน้เป็นเจา้ของบรษิทัดงักล่าว โดยรายการนี้ไดเ้กดิขึน้
ในเดอืนพฤษภาคม 2563 2) บรษิัทย่อยของบรษิัทได้มกีารเปลี่ยนชื่อและเริม่ด าเนินธุรกิจให้บรกิารคลงัสนิค้า และ 3) 
บริษัทได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2563 (Best Investor Relations Awards 2020) โดยรางวัล
ดงักล่าว คดัเลอืกจากบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยท์ีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไม่เกนิ 3,000 ลา้นบาท ซึง่
มอบใหแ้ก่บรษิทัทีม่คีวามยอดเยีย่มทางดา้นการด าเนินกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ์ และผ่านคุณสมบตัผิ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ การมส่ีวนร่วมในงานด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ของทัง้องค์กร ระดบัการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์ มชี่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลายและมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัผลการประเมนิบรษิทัจาก
นักวเิคราะห์และนักลงทุนสถาบนั ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดในการไดร้บัรางวลับรษิทั
จดทะเบียนด้านนักลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม โดยงาน “SET Awards 2020” จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัวารสารการเงนิการธนาคาร ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึ่งได้มีมติรบัทราบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมี
รายละเอยีดทีป่รากฎในรายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบ QR Code ตามทีไ่ดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมใน
ครัง้นี้แล้ว โดยมสีาระส าคญัดงันี้ ในปี 2563 บรษิทัมผีลประกอบการในระดบัทีด่เียีย่ม บรษิทัมรีายไดร้วม 4,006 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 1,775 ลา้นบาท คดิเป็น 80% ของรายไดใ้นปีก่อน เกดิจากผลประกอบการของบรษิทัตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวแ้ละ
จากผลประกอบการบรษิทัย่อยทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง  
 
 น าเสนอสดัส่วนรายไดข้องแต่ละบรษิทั ส าหรบัปี 2563 ดงันี้  

• บรษิทั ไวส ์โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นรอ้ยละ 18 
• บรษิทั ไวส ์ซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์จ ากดั คดิเป็นรอ้ยละ 1 
• WICE Logistics Limited (Singapore) คดิเป็นรอ้ยละ 16  
• WICE Logistics Limited (Hong Kong) คดิเป็นรอ้ยละ 42  
• บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส ์จ ากดั คดิเป็นรอ้ยละ 23 

 น าเสนอสดัส่วนรวมการใหบ้รกิารแยกตามงานทีใ่หบ้รกิาร ปี 2563 ดงันี้  
• การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คดิเป็นรอ้ยละ 16 
• การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คดิเป็นรอ้ยละ 52  
• การใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) คดิเป็นรอ้ยละ 24 
• การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์คดิเป็นรอ้ยละ 8 
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ดร.อารยา คงสุนทร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า จากสดัส่วนรวมการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่าง
ประเทศทางอากาศ (Air Freight) มสีดัส่วนรายได้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 52 เนื่องจากมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ของอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์ท าใหลู้กคา้ในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์มปีรมิาณการใช้บรกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่มากขึน้ ประกอบกบั
ไดร้บัอานิสงส ์จากราคา ค่าระวาง Air Freight ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 
และไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานแยกตามประเภทการใหบ้รกิาร รายละเอยีดดงันี้  
 
1. การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) 

  รายได้จากการให้บริการรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ส าหรบัปี 2563 
เท่ากบั 656 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.50 ลา้นบาท คดิเป็น 0.85% ของรายไดใ้นปีก่อน สาเหตุทีร่ายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทาง
ทะเลทัง้ปี เตบิโตเพยีง 0.85% เนื่องจากลูกคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ มปีรมิาณการขนส่งทีล่ดลง ในช่วงต้นปี 2563 แต่
ช่วงปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป ลูกคา้เริม่กลบัมาใชบ้รกิาร จะเหน็ว่ารายไดจ้ากการขนส่งทางทะเลในไตรมาส 4/2563 มี
ยอดโตขึน้ถงึ 48.79%  
  ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ส าหรบัปี 2563 
เท่ากบั 134 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 5.09 ล้านบาท คดิเป็น 3.94% ของก าไรขัน้ต้นในปีก่อน เกดิจากภาวะขาดแคลนตูค้อนเทน
เนอรท์ าใหก้ารปรบัตวัของราคาค่าระวาง Sea Freight เพิม่ขึน้ตามอุปสงคท์ีส่งูขึน้ท าใหบ้รษิทัสามารถบรหิารใหเ้กดิรายได้
และก าไรทีเ่พิม่ขึน้ตามกลไกของตลาด 
 

2. การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) 
 รายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ส าหรบัปี 2563 

เท่ากบั 2,130 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 1,314.12 ล้านบาท คดิเป็น 161.60% ของรายได้ส าหรบัปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 ท าใหม้กีารปรบัตวัทีเ่พิม่ขึน้ของอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ ท าใหลู้กคา้ในกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์มปีรมิาณการใช้
บรกิารขนส่งสนิคา้ทางอากาศเพิม่ขึน้ ประกอบกบัการปรบัตวัของราคาค่าระวาง Air Freight เพิม่ขึน้ตามอุปสงค์ทีสู่งขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ถงึแมใ้นช่วงไตรมาส 3 ค่าระวางจะเริม่ปรบัตวัลดลงแต่กย็งัไม่กลบัสู่สภาพปกต ิท าใหร้ายไดจ้ากการขนส่ง
สนิคา้ทางอากาศของบรษิทัเพิม่ขึน้  

ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ส าหรบัปี 2563 
เท่ากบั 282 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 118.04 ล้านบาท คดิเป็น 72.15% ของก าไรขัน้ต้นส าหรบัปีก่อน โดยก าไรขัน้ทีเ่พิม่ขึน้เกดิ
จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ 

 
3. การใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 

  รายได้จากการให้บรกิารขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 979 ล้าน
บาทเพิม่ขึ้น 500.38 ล้านบาท คดิเป็น 104.44% ของรายได้ในปีก่อน เกิดจากรายได้ภายใต้การบรหิารงานของ บรษิทั    
ยโูรเอเชยี โทเทลิโลจสิตกิส ์จ ากดั โดยฐานลูกคา้ทีม่อียู่ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกคา้อเิลก็ทรอนิกส ์ลูกคา้มคีวามตอ้งการใน
การขนส่งเพิม่ขึน้ ท าใหย้อดขายของบรษิทัเพิม่ขึ้นส่งผลใหก้ารจดัการบรกิารเตม็พื้นที่ บรษิทัจงึพจิารณาเพิม่ Capacity 
หรอืเพิม่ตู้ เพื่อตอบสนองปรมิาณงานของลูกค้าที่เพิม่ขึ้น ประกอบกบัการขนส่งทางเรอืประสบปัญหาการขาดแคลนตู้ 
ลูกคา้หลายรายเลอืกทีจ่ะเปลีย่นมาใชบ้รกิารขนส่งทางบกขา้มแดน (CBS) แทน 
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ก าไรขัน้ต้นจากการให้บริการขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) ส าหรบัปี 2563 เท่ากับ 137
ล้านบาทเพิม่ขึน้ 130.34 ล้านบาท คดิเป็น 1,925.26% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อน โดยก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ค่อนขา้งสูงเกดิ
จากการบรหิารต้นทุนเทีย่วขากลบัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหบ้รษิทัมกี าไรโดยอตัราก าไรขัน้ในปี 2563 เท่ากบั 14% 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัในปีก่อน 
 

4. การใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์
 รายได้จากการให้บรกิารโลจสิติกส์ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 340 ล้านบาท ลดลง 12.08 ล้านบาท คดิเป็น 
3.42% ของรายไดใ้นปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ลูกคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดก าลงัการผลติลงท าใหง้าน
ลดลง ในช่วงตน้ปี 2563 จะเหน็ว่าช่วงไตรมาส 4/2563 รายไดจ้ากการบรกิารโลจสิตกิส ์ปรบัตวัสงูขึน้เกดิจากลูกคา้ในกลุ่ม
ชิน้ส่วนยานยนตเ์ริม่กลบัมามกีารขนส่ง  
 ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ส าหรบัปี 2563 เทา่กบั 65 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 11.76 ลา้นบาท คดิเป็น 
22.37% ของก าไรขัน้ตน้ในปีก่อน  
 
 ก าไรสุทธิ ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 201.08 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 139.11 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 224 ของก าไรสุทธใิน
ปีก่อน เกดิจากผลประกอบการของบรษิทัตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวแ้ละจากผลประกอบการบรษิทัย่อยทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อมูลผลการด าเนินงานและค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ: Management Discussion and 
Analysis (MD&A) ปรากฎตามรายงานประจ าปี 2564 ในหวัขอ้ “การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ” หน้าที ่46 ถงึ
หน้าที ่54 ซึง่ไดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรปูแบบ QR Code พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้  
  
 ดร.อารยา คงสุนทร รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานดา้นการต่อต้านการคอร์รปัชนั หรอื
CAC ดงันี้ ในปี 2563 บรษิทัมกีารทบทวนประสทิธภิาพของนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปั
ชนัเพื่อป้องกนัและลดโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการทุจรติคอร์รปัชนั อย่างสม ่าเสมอ มกีารประเมนิความ
เสีย่งดา้นคอร์รปัชนั และการปรบัปรุงแนวปฏบิตัติ่างๆ เพื่อปรบัใช ้อาท ิแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการรบัและใหข้องขวญั หรอื
No Gift Policy โดยก าหนดนโยบายหา้มรบัและใหข้องขวญัหรอืสิง่ตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิในเทศกาล และมกีารจดัท านโยบายรบัแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรบั
เรื่องรอ้นเรยีนหรอืแจง้เบาะแสทัง้จากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน ผ่านหลายช่องทางเพื่อความอ านวยความ
สะดวกและรวดเร็ว ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีารยื่นเอกสารขอต่อรบัรอง CAC และได้รบัแจ้งจาก IOD เมื่อวนัที่ 31 ธนัวาคม
2564 ว่า บรษิทัฯ ไดผ้่านการพจิารณาต่ออายุรบัรองฐานะแนวร่วมต่อตา้นการทุจรติของภาคเอกชนไทยกบัโครงการแนว
ร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
  
 ดร.อารยา คงสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
 เมื่อปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อใหท้ีร่บัทราบ ไม่ต้องลงคะแนน
เสยีง  
 
 ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดลุและก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

  
นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบรษิัทได้จดัท างบการเงนิประจ าปี 2563 สิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมพจิารณางบการเงินดงักล่าวร่วมกบัผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้ขอ้สรุปว่างบการเงนินี้แสดงฐานการเงนิ ผลการด าเนินงานและงบกระแสเงนิสด โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
   
                    (หน่วย: บาท) 

รายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัย ์ 2,045,500,114 1,106,927,618 
หนี้สนิรวม 1,069,896,210 262,067,830 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 877,044,087 844,859,788 
รายไดร้วม 4,005,569,895 796,033,189 
ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 201,084,396 96,732,080 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.31 0.15 

 
โดยรายละเอยีดปรากฏตามงบการเงนิของบรษิทั ซึง่แสดดงไวใ้นหน้าที ่126 ถงึหน้าที ่193 ของรายงานประจ าปี 

2563 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้ 
 

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ 
  
 นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ท าไมในงบการเงนิ Consolidate ส่วนของผูถ้อื
หุน้บวกหนี้สนิไม่เท่ากบัทรพัยส์นิ 
 
 นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทต้องรวมผู้ถือหุน้ทีไ่ม่มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัย่อยเขา้ไปในส่วนนี้ดว้ย อกีจ านวนทัง้สิน้ 99 ล้านบาท รวมแล้วจะมสีนิทรพัย์เท่ากบั 246 ล้าน
บาท  
 

เน่ืองจากไม่มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 
สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
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เหน็ดว้ย 433,066,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9423 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 250,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0577 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบญัช ีปี 2563 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 96,753,628.83 บาท (เกา้สบิหกลา้นเจด็แสนหา้
หมื่นสามพนัหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์) และมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563
จ านวน 138,536,152 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองบาท) ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 จงึพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการจา่ยเงนิปันผล ส าหรบั
ผลประกอบการรอบบญัช ี2563 และก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท (สบิสีส่ตางค)์ คดิเป็นเงนิจ่ายปันผล
ทัง้สิน้จ านวน 91,265,930 บาท (เก้าสบิเอด็บาทสองแสนหกหมื่นหา้พนัเกา้รอ้ยสามสบิบาท) หรอืประมาณรอ้ยละ 94.33 
ของก าไรสุทธติามงบเฉพาะกจิการ ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และจะมกีารก าหนดรายชื่อผูถ้ือ
หุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลเมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม
รายชื่อปิดสมุดทะเบยีน ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2564  
 
 ประธานฯ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามกฎหมายต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิจนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนด 
ซึ่งในปีนี้ บรษิทัจะต้องจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิโดยก าหนดเงนิส ารองตาม
กฎหมายเป็นเงนิทัง้สิน้ 4,857,475 บาท (สีล่้านแปดแสนหา้หมื่นเจด็พนัสีร่อ้ยเจด็สบิหา้บาท) ทัง้นี้ บรษิทัไดต้ัง้เงนิส ารอง
ตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ  
 

 ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปัน
ผลประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ   
 
 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัท ์โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 433,316,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานฯ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในกรรมการทีจ่ะพ้นจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมคราวนี้ จงึถอืว่ามเีสยีไดเ้สยีในวาระนี้ จงึมอบหมายให ้ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ ์พนมยงค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผูน้ าเสนอวาระนี้ต่อทีป่ระชุม  
  
 ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุม ว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดย
จ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี้ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอี
กไ็ด ้
 โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิัท มกีรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 
ท่าน ประกอบดว้ย  
 
 1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 2. ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการสรรหา 
      และพจิารณาค่าตอบแทน 
 3. นางสาวฐติมิา ตนัตกิุลสุนทร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่งองค์  

กรกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดัการฝ่าย
สนับสนุนองคก์ร 

 
เพื่อส่งเสรมิใหท้ีป่ระชุมสามารถแสดงความคดิเหน็และพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ไดอ้ย่างมอีสิระ ในการนี้ 

นายเอกพล พงศส์ถาพร ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวฐติมิา ตนัตกิุลสุนทร กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ แสดง
ความประสงคข์อออกจากหอ้งประชุม เป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้จะแลว้เสรจ็ 

  
โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อพจิารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในช่วงระหว่าง
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั  

 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ ได้

พจิารณากลัน่กรอง คุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญของกรรมการทัง้หมดทีค่รบวาระแลว้ มคีวามเหน็ว่ากรรมการ
อิสระ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชพีเหมาะสมและ
สามารถสรา้งคุณประโยชน์ใหก้บัการประกอบธุรกจิของบรษิทั และจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง จงึลงมตดิว้ยเสยีงขา้งมากเหน็ชอบเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายเอกพล พงศ์
สถาพร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอสิระเป็นเวลารวม 7 ปี หากไดร้บัเลอืกตัง้ในครัง้นี้จะรวมเป็นเวลา
รวมทัง้สิน้ 10 ปี  
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ประวตัิย่อและขอ้มูลของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 ในหน้าที่ 21 ถึงหน้าที่ 26 ของ
หนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  

 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัิเลอืกตัง้

กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีอใหผู้ถ้อืหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงลงคะแนน 

 
ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการเลอืกตัง้กรรมการแต่ละคน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 
 1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
 
เหน็ดว้ย 432,710,840 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8603 
ไม่เหน็ดว้ย 605,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1397 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
2. ดร.อารยา คงสุนทร  กรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการสรรหาพจิารณา 
      ค่าตอบแทน 
 
เหน็ดว้ย 284,382,660 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.3173 
ไม่เหน็ดว้ย 1,954,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.6827 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ส่ีวนไดเ้สยี รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 146,978,780 หุน้  
 
3. นางสาวฐติมิา ตนัตกิุลสุนทร กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการฝ่าย 
    สนับสนุนองคก์ร 
 

เหน็ดว้ย 364,504,160 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4666 
ไม่เหน็ดว้ย 1,954,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.5334 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ส่ีวนไดเ้สยี รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 66,857,280 หุน้ 
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ทัง้นี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสยีง ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์ ได้เชญิกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระทัง้ 3 คนกลบัเขา้หอ้งประชุม เพื่อด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

 ประธานฯ รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาตามแนวนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภอเดยีวกนั และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั รวมทัง้ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
เหน็สมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเหน็ชอบและใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะรวมกันเป็นเงนิจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนเดยีวกนักบัที่ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืประจ าปี 2563 โดยรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนก าหนดใน
รูปแบบเบี้ยประชุมรายครัง้ รวมถงึไดแ้สดงไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมหน้าที่ 6 และหน้าที ่7 ทีจ่ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่าน
แลว้  
 จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ดงัรายละเอยีดอตัราค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพเิศษกรรมการเปรยีบเทยีบปี 2564 และปี 2563  ดงันี้  
 

   
  ส าหรบัรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2563 ปรากฎอยู่ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร” หน้าที ่80 ถงึหน้าที ่83 ของรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดจ้ดัส่งในรปูแบบ QR Code ใหผู้ถ้อื
หุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 
  จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
  เมื่อปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมติอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ   
 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

 
- 25,000 บาท /ครัง้ 
- 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

โบนัสพเิศษ  พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 
1% ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี
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  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ทุกคณะ รวมทัง้โบนัสพเิศษรวมเป็นเงนิ
ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 433,126,740 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9563 
ไม่เหน็ดว้ย 189,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0437 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
 
ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีด

ต่อทีป่ระชุม  
 
ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535 

มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทั
ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ 

 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดัดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทจงึเหน็สมควรตามขอ้เสนอ

ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้  
 
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื 
2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807  และ/หรอื 
3. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 และ/หรอื 
4. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107  
 
คนใดคนหนึ่งของบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั (EY) เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทและแสดงความคดิเห็นต่องบ

การเงนิของบรษิทั พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนส าหรบังบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี 2564 เป็นเงนิจ านวน 1,990,000 บาท 
(หนึ่งลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นบาท) ซึง่เป็นอตัราเท่ากบัปี 2563 ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าวไม่รวมถงึค่าบรกิารอื่น (Non-audit 
fee) ถ้าหากม ีซึ่งบรษิัทจะจ่ายตามจรงิ โดยบรษิทั ส านักงาน อี วาย จ ากดั ได้ด าเนินการเป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัฯ 
มาแลว้เป็นจ านวน 7 ปี (ปี 2557-2563) รายละเอยีดค่าสอบบญัชเีปรยีบเทยีบ ดงันี้  

 

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
ค่าสอบบญัชปีระจ าปี  1,610,000 1,180,000 1,180,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส  
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)  

960,000 810,000 810,000 

รวมทัง้ส้ิน  2,570,000 1,990,000 1,990,000 
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โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิัทฯ รวมทัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงัรายชื่อทีเ่สนอขา้งต้นไม่มผีู้สอบบญัชคีนใดทีป่ฏิบตัหิน้าที่ตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทัมาแลว้เป็นเวลาเกนิ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
นางสาวสุพตัรา แกมแก้ว ผู้ถือหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ท าไมค่าสอบบญัชปีี 2562 จงึมากกว่าปี 

2563 แลปีทีเ่สนอ 2564  
 
ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์ รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทมกีารขยายธุรกิจ ซึ่ง

เกีย่วกบัการท างบ Consolidate โดยบรษิทัมกีารเขา้ซื้อบรษิทัในต่างประเทศ ค่าสอบบญัชใีนปี 2562 จงึมรีาคาทีส่งู แต่ใน
ปี 2563 และปี 2564 มกีารเจรจาปรบัราคาลงคงเหลอืเท่าทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
เนื่องจากไม่มขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ศาสตราจารย ์ดร.รุธริ์ พนมยงค์จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัแิต่งตัง้

ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ
นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 หรอืนางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5659 หรอืนางสาวเกิดศริ ิกาญจนประกาศติ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107 คนใดคนหนึ่งของบรษิทั 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั (EY) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 1,990,000 
บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
  

เหน็ดว้ย 433,313,040 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 3,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานฯเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  

โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ) ก าหนดไวว้่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
นัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

 
ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่น 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ปรากฎว่ามผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามและให้
ขอ้เสนอแนะ โดยสรุปประเดน็ไดด้งันี้  

 
นายเอกพงศ ์โสภณอุดมพร ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามมาม ี2 ค าถาม ดงันี้  
 
ค าถามที ่1 แนวโน้มรายไดปี้ 2564 เป็นอย่างไร 
 
 ค าถามที ่2 กรณีปัญหาเรอืสนิคา้ขวางคลองสุเอซมผีลกระทบกบั WICE หรอืไม่ อย่างไร 
 
นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ ส าหรบัค าถามและรายงานต่อทีป่ระชุมทราบว่าแนวโน้มรายไดข้อง

บรษิทัในปี 2564 ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมา ในปีนี้ฝ่ายบรหิารมมีุมองเป็นบวกเนื่องจากอุตหกรรมรถยนต์ 
กลบัมาฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องและปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสย์งัอยู่ในรดบัที่สงู 

ส่วนสถานการณ์เรือเอเวอร์ กิฟเวน ที่ประสบอุบตัิเหตุขวางคลองสุเอซ บริษัทไม่ได้รบัผลกระทบทางตรง 
เน่ืองจากไม่มสีนิคา้อยู่บนเรอืล าดงักล่าว แต่จะมผีลกระทบทางออ้มในส่วนของภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอื 
โดยการขนส่งสนิคา้ทางเรอืจะมกีารล่าชา้กว่าก าหนด เนื่องจากคลองสุเอซเป็นเสน้ทางสญัจรหลกั 

 
นายวรีพนัธ ์พลูเกษ ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ในปีนี้ทางผูบ้รหิารมองว่าภาพรวมเศรษฐกจิจะ

มผีลกระทบกบัธุรกจิของบรษิทัเช่นไร ตวัอย่างเช่น ถา้มกีารเปิดประเทศมากขึน้ทัว่โลก จะท าใหก้ารขนส่งทางเรอืและทาง
อากาศดขีึน้ ท าใหค้่าขนส่งถูกลงและจะกระทบกบัรายไดข้องบรษิทัหรอืไม่ หรอืจะท าใหก้ารขนส่งทางบกลดลงหรอืไม่ 

 
นายชเูดช คงสุนทร รายงานต่อทีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัยงัคงมมีุมมองทีด่ตี่อภาพรวมเศรษฐกจิ โดยตลาดหลกั

ของบรษิทัคอืจนี และสหรฐัอเมรกิา ทีม่กีารฟ้ืนตวัดขีึน้ส าหรบัภาพรวมในการส่งออกจากสถานการณ์โควดิ 19 ส่วนการ
ขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางทะเล กจ็ะเป็นไปตามความตอ้งการโดยถูกก าหนดดว้ยราคาค่าระวาง ทัง้นี้รายไดแ้ละ
ก าไรของบริษัทยงัคงรักษาไว้ที่อัตราเดิม การขนส่งทางบกหรือการขนส่งข้ามพรมแดนจะได้รับความนิยมต่อเนื่อง 
เน่ืองจากมกีารกระจายสนิคา้ในภูมภิาคมากขึน้  

 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรวมถึงให้

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในวนัน้ี ซึง่ถอืเป็นก าลงัใจและแรงสนับสนุนทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทัและ
ผูบ้รหิารทุกท่านในการบรหิารกจิการของบรษิทัต่อไป และขอใหทุ้กท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพน้วกิฤตจากสถานการณ์
โรคระบาดนี้ไปดว้ยกนั จากนัน้จงึกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  
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ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:13 น. 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศส์ถาพร-        ประธานทีป่ระชุม 
                (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข - ผูบ้นัทกึการประชุม 
                     (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบรษิทั 
 




