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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565  
บริษทั ไวส ์โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัศกุร ์ท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 

ผ่าน ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมช่องนนทร ีชัน้ 12 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร กรงุเทพฯ 

 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบรษิทั 
   กรรมการอสิระ 

2. ศาสตราจารย.์ดร.รุธริ ์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ  

3. นายกมล   รุ่งเรอืงยศ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
กรรมการอสิระ 

4. นายบุญเกรยีง ธนาพนัธส์นิ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 

5. ดร.อารยา  คงสุนทร  กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายชเูดช  คงสุนทร  กรรมการ 
      กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
6. นางสาวฐติมิา  ตนัตกิุลสุนทร กรรมการ 

กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื  
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายสนับสนุนองคก์ร  

7. นางสาวบุศรนิทร ์ ต่วนชะเอม กรรมการ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื  
ผูอ้ านวยการบญัชแีละการเงนิ 

8. นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข  เลขานุการบรษิทั 
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คณะผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวสมใจ  ปุราชะโก  ผูอ้ านวยการ ฝ่ายขายและการตลาด 
2. นายประเสรฐิ  จริาภวิฒันกุล ผูอ้ านวยการ ฝ่ายปฏบิตักิารโลจสิตกิสแ์ละซพัพลายเชน 
3. นายอ านาจ พวงรอด  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. นางสาวสาวด ี อศัวมานะ  ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายภูมภิาค 
5. นางสาวสุนทร ี พลูสมบตั ิ ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
  

ผู้สอบบญัชี จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์
1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
2. นายวนัฉตัร พพิฒันกุล 
3. นางสาวอรอุมา กจินวสนิ 

 
ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษทั ส านักงานกฎหมายสากลธีรคปุต์ จ ากดั 
 1. นางสาวนรศิรา ไสวแสนยากร 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษทั เจย ์แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ ากดั 
 1. นางสาวจริยง  อนุมานราชธน 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10:00 น.  
 
 นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม และขอต้อนรบัท่านผูถ้อืหุน้และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัทผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ หรอื E-AGM 
โดยการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบรษิัท ควดิแลบ 
จ ากดัซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเรื่องมาตรฐานการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรบัรองระบบควบคุมการประชุมจาก
ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมช่องนนทร ีชัน้ 12 โรงแรมอสีตนิ แกรนด ์
สาทร กรุงเทพฯ  
 
 จากนัน้ เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทีป่รษึากฎหมายและ
พยานการนับคะแนน ทีป่รกึษาทางการเงนิทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงัรายนามขา้งตน้ เพื่อชีแ้จงกรณีมขีอ้ซกัถามทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
บรษิัทฯ มีกรรมการทัง้สิ้นจ านวน 8 คน และกรรมการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้นี้ จ านวน 8 คน ซึ่งคดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
  
 เลขานุการบรษิทั แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึขอ้มูลทัว่ไปเกีย่วกบัจ านวนทุนและหุน้ของบรษิทัฯ ดงันี้ บรษิทัฯ มทีุน
จดทะเบยีนจ านวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 651,899,500 หุน้ และเป็นผูช้ี้แจงวธิกีารปฏบิตัใินการ
ลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 20 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนน
เสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่โดยใหน้ับ 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง และในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้ง
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มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

2. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสยีง
ลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทัง้นี้ ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดยีนใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง
คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

3. ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย และ/หรอืงดออกเสยีง
เท่านัน้ โดยจะน าคะแนนเสยีงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ส่วนทีเ่หลอืจะ
ถอืเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในระเบยีบวาระนัน้ๆ ทัง้นี้กเ็พื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปใดภ้ายในเวลาที่
เหมาะสม  

4. ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย และ/หรอื งดออกเสยีง ใหค้ลกิเมนูลงคะแนน
เสยีงในระบบ ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุน้อย่างเพยีงพอ โดยจะใหเ้วลาประมาณ 1 นาท ีเพื่ลง
คะแนนเสยีง ในระหว่างช่วงเวลาเปิดใหล้งคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ
ไม่ด าเนินการท าเครื่องหมายใดๆ จะถอืว่าผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัใินวาระทีน่ าเสนอมา 

5. ในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความประสงค์ไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะแล้วว่า เห็นดว้ย ไม่
เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคะแนนในวาระดงักล่าวไวใ้นระบบแลว้ นอกจากนี้แลว้ได้
มสีถาบนัการเงนิและกองทุนต่างๆ ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นคสัโตเดยีนไดจ้ดัส่งเอกสารมอบฉันทะใหก้รรมการ
อสิระ โดยท าการออกเสยีงคะแนนมาล่วงหน้า ซึ่งบรษิทัฯ จะน าผลดงักล่าวขึ้นแสดงผลในแต่ละวาระ
ต่อไป 

6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบยีบวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมี
การเปลีย่นแปลงและอาจไม่เท่ากนั  

7. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่อง
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ บรษิทัฯ จะจดัใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

8. โดยมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
- วาระที ่2 วาระที ่3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่ตอ้งลงมต ิ
- วาระที ่1 วาระที่ 4 วาระที ่5 วาระที่ 6 และวาระที ่8 ต้องไดร้บัมตอินุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

- วาระที่ 7 ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ประชุม  

9. ประธานฯ หรอืเลขานุการบรษิัท จะท าการแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบภายหลงัการลงคะแนน
เสรจ็สิน้ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ๆ และการแสดงผลคะแนน
จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ต าแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการ
ออกเสยีงลงมตใินวาระนัน้เป็นอนัสิน้สุด  
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10. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามเกีย่วกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหบ้รษิทัฯ ล่วงหน้าและ
ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพมิพค์ าถามเจา้มาทีเ่มนูถามค าถาม โดยบรษิทัฯ จะน าค าถามของท่าน
ไปตอบในวาระทีเ่กีย่วขอ้งของแต่ละวาระ  

11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิ
ส าหรบัการประชุมตามขอ้ก าหนดทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ให้ทราบ หรอืตดิต่อเจา้หน้าที ่โทรศพัท์ 02 013 4322 
โทรศพัทม์อืถอื 080 008 7616 หรอื email: info@quidlab.com ไดต้ลอดเวลาระหว่างการประชุม  

12. เพื่อการปฏบิตัติามแนวทางทีด่ใีนการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนเกี่ยวกบัการนับคะแนนเสยีงใน
การประชุมในครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ชญิตวัแทนจากบรษิทั ส านักกฎหมายธรีคุปต ์จ ากดั ท าหน้าทีด่แูลการนับ
คะแนนเสยีงและดแูลการประชุมผูถ้อืหุน้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
 ก่อนพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/
หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 ธนัวาคม 
2564ปรากฎว่าไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอืเสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัครัง้นี้ได้
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถามมา 
 
 เลขานุการบรษิัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 36 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้น 339,196,574 หุ้น และผูถ้ือหุ้นที่ได้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจ านวน 413 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
110,630,754 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 449 ราย นับเป็นจ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 449,827,328 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
69.0026 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 651,899,500 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
38 กล่าวคือ มีจ านวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด 
แล้วแต่จ านวนใดจะมากกว่า และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
บรษิทั (ทัง้นี้ ภายหลงัจากเปิดประชุมไปแลว้ไดม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ จงึมจี านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย 
ตนเอง จ านวน 6 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 544,911 หุ้น ) จากนัน้ได้ให้ประธานที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระทีก่ าหนด  
 
 นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม (“ประธาน”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัและ
ขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 บรษิทัฯ จะด าเนินการประชุมเรยีงตามระเบยีบวาระการประชุม
ทีป่รากฎในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นแลว้ในรปูแบบ QR Code ดงันัน้ จงึขอเปิดการประชุมเพื่อ
ตามระเบยีบวาระดงันี้  
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ ไดน้ าเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุมเมื่อ
วนัที่ 30 เมษายน 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกรม
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พฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ รวมถงึบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั และไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ และไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้้ถอืหุ้นสอบถามรายละเอยีดและเสนอการแก้ไขเพิม่เติมรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม
หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ  
 
 ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 30
เมษายน 2564 ตามทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเพิม่ 4 ราย คดิเป็นจ านวน
หุน้ 383,400 หุ้น รวมมผีูเ้ขา้ร่วมการประชุมทัง้หมด 447 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี้ 449,655,817 หุ้น โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 449,665,815 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 2 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 ประธานฯ มอบหมายให ้ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม  
  
 ดร.อารยา คงสุนทร สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ซึง่ไดม้มีตริบัทราบโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว ซึ่งมรีายละเอยีดที่
ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
ตามที่ได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี้แล้ว  โดยมีสาระส าคัญดังนี้  ในปี 2564 บรษิัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานรวม 7,671 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,665 ลา้นบาท คดิเป็น 91% ของรายไดใ้นปีก่อน ถอืว่าเป็นการเตบิโตแบบกา้ว
กระโดด ประกอบกับบรษิัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจยัค่าระวางที่ปรบัตัวสูงอย่าง
ต่อเนื่อง จงึส่งผลต่อรายไดข้องบรษิทัฯ สงูขึน้ตามล าดบั  
 
 น าเสนอสดัส่วนรวมการใหบ้รกิารแยกตามงานทีใ่หบ้รกิาร ปี 2564 ดงันี้  

• การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คดิเป็นรอ้ยละ 47 
• การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คดิเป็นรอ้ยละ 23  
• การใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) คดิเป็นรอ้ยละ 25 
• การใหบ้รกิารซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์คดิเป็นรอ้ยละ 5 
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และไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานแยกตามประเภทการใหบ้รกิาร รายละเอยีดดงันี้  
 
1. การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) 

  รายได้จากการให้บรกิารรบัจดัการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) ส าหรบัปี 2564
เท่ากับ 3,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 490% ของรายได้ในปีก่อน และก าไรขัน้ต้น 625 ล้านบาท เกิดจากที่บริษัทฯ มีการ
วางเป้าหมายขยายตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบกบัแนวโน้มค่าระวางทีป่รบัตวัสงูขึน้ และปรมิาณความตอ้งการใช้ตูค้อนเทนเนอรท์ีเ่พิม่สงูขึน้ดว้ย  
   

2. การใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัจดัการขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) ส าหรบัปี 2564 

เท่ากบั 1,785 ลา้นบาท ลดลงคดิเป็น 16% ของรายไดส้ าหรบัปีก่อน เน่ืองจากในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารท า Charter Flight 
เป็นจ านวนมาก จงึท าใหบ้รษิทัฯ มรีายไดแ้ละตน้ทุนค่อนขา้งสงู เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีนี้จงึท าใหร้ายไดจ้ากการบรกิารทาง
อากาศลดลง ถงึแมว้่ารายไดจ้ะลดลงแต่จะเหน็ว่าก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 เพิม่ขึน้ 17% จากปีก่อน 

  
3. การใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารขนส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) ส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 1,927 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้คดิเป็น 97% ของรายได้ในปีก่อน เนื่องจากการขนส่งทางบกขา้มแดนเป็นบรกิารที่ยงัคงมคีวามต้องการใน
การใชบ้รกิารมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งมกีารขยาย Capacity โดยการลงทุนเพิม่ตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อรองรบั
การเติบโต ประกอบกบับรษิัทฯ มแีผนการเริม่ใหบ้รกิารขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเสน้ทาง
การขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟ จากประเทศลาว -จนี เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งให้กับลูกค้า จงึเป็นบรกิารอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาการติดค้างของสนิค้าหน้าด่านศุลกากร เนื่องจากการปิดประเทศของจนี โดยบรษิัทฯ มี
ปรมิาณการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้ในไตรมาสทีผ่่านมา ท าใหร้ายได ้จากการขนส่งทางบกขา้มแดน เตบิโตอย่างรวดเรว็ 
 

4. การใหบ้รกิารซพัพลายเชน โซลูชัน่ส ์ 
 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์ส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 402 ลา้นบาท เพิม่ขึน้คดิเป็น 18% ของรายไดใ้น
ปีก่อน เนื่องจากบรษิัทฯ เริม่มีการขยายงานในส่วนที่เป็นคลงัสนิค้า (Warehouse / Distribution) ท าให้บรษิัทฯ เริม่มี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการที่บรษิัทได้มีการเปิดคลงัสินค้าใหม่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ในช่วงกลางปี 2564 และมกี าไร
ขัน้ตน้ เท่ากบั 66 ลา้นบาท  
 
 ก าไรสุทธิ ส าหรบัปี 2564 เท่ากับ 536 ล้านบาทเพิ่มขึ้นคิดเป็น166% ของก าไรสุทธิในปีก่อน เกิดจากผล
ประกอบการของบรษิทัฯ ตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวแ้ละจากผลประกอบการบรษิทัย่อยทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 ข้อมูลผลการด าเนินงานและค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ: Management Discussion and 
Analysis (MD&A) ปรากฎตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ใน
หวัขอ้ “การวเิคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจดัการ” หน้าที่ 61 ถึงหน้าที ่82 ซึ่งไดส่้งให้แก่ผู้ถอืหุน้ในรูปแบบ QR Code 
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมแลว้  
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 ดร.อารยา คงสุนทร รายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่าเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานดา้นการต่อต้านการคอรร์ปัชนั หรอื
CAC ดงันี้ ในปี 2564 บรษิัทฯ มีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต     
คอร์รปัชนัเพื่อป้องกนัและลดโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการทุจรติคอร์รปัชนั อย่างสม ่าเสมอ มกีารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นคอร์รปัชนั และการปรบัปรุงแนวปฏบิตัติ่างๆ เพื่อปรบัใช ้อาท ิแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการรบัและใหข้องขวญั 
หรอื No Gift Policy โดยก าหนดนโยบายหา้มรบัและใหข้องขวญัหรอืสิง่ตอบแทนรปูแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกคา้ คู่คา้ 
ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิในเทศกาล มกีารจดัท านโยบายรบัแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรบั
เรื่องรอ้นเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสทัง้จากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรบัแจง้เบาะแสจาก
บุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ทัง้ยงัได้มีการเชญิชวนบรษิัทคู่ค้า พนัธมติรทางการค้า และบรษิัทอื่นๆ 
ทัว่ไป เขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ย โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ  
 และในวนัที ่22 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ ได้รบัประกาศนียบตัร CAC Certificate of Membership (บรษิัทที่ผ่าน
กระบวนการรบัรองในไตรมาสที ่3 ปี 2562 – ไตรมาสที ่4 ปี 2563) จากงานพธิมีอบประกาศนียบตัรของแนวร่วมฯ ครัง้ที ่
11 ซึ่งจดัขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งมัน่และร่วมขจดัการทุจรติคอร์รปัชนัทุก
รปูแบบเพื่อประเทศชาต ิและความมัง่คงของประเทศเรา 
  
 ดร.อารยา คงสุนทร ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
 นายอาวุธ บุญทายศ ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ยอดรายได้ขนส่งขา้มแดนนัน้ เพิม่ต่อเน่ืองแต่
ก าไรไม่เป็นไปตามรายได ้เหมอืนว่าอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงมาต ่ากว่าระดบั 10% ใน Q4 สาเหตุมาจากอะไร และคาดว่า
ส่วนงานขนส่งขา้มพรมแดนนัน้ บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายอตัราก าไรขัน้ตน้ไวท้ีเ่ท่าไหร่ในปีนี้  
  
 นายชเูดช คงสุนทร กรรมการ ชีแ้จงว่า อตัราก าไรขัน้ต้นของงานดา้นการขนส่งขา้มแดนทีล่ดลงจากสถานการณ์
ดา้นชายแดนปิด ประกอบกบับรษิทัฯ มีค่าใชจ้่ายสะสมจ านวนมาก จงึท าใหอ้ตัราก าไรลดลง อย่างไรกด็ ีในปี 2565 มกีาร
วางแผนปรบักลยุทธ์เพื่อเพิม่อตัราก าไรให้อยู่ในระดบั 15% ทัง้นี้ ได้มกีารน าเสนอบรกิารขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail 
Service) โดยการเชื่อมต่อเสน้ทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟ จากประเทศลาว -จนี ที่ช่วยลดปัญหาการติดค้าง
ของสนิคา้หน้าด่านศุลกากร เน่ืองจากการปิดประเทศของจนี  
 
 นายอาวุธ บุญทายศ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า รายไดค้ลงัสนิคา้อยู่ในส่วนงานไหนบ้าง เพราะดู
จากงานโลจสิตกิส ์นัน้มรีายไดเ้พิม่ขึน้ไม่ถงึ 1% จาก 339 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 353 ล้านบาท ในปี 2564 และตามที่
เคยให้ข่าวคือคลงัสินค้าใหม่ที่เปิดจะสร้างรายได้ 100 ล้านบาท ในปี 2564 รวมทัง้ปริมาณงานด้านพิธกีารศุลกากรก็
เพิม่ขึน้เช่นกนั เลยขอสอบถามว่าท าไมรายไดใ้นส่วนนี้ถงึไม่โต 
 
 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่าส าหรบังานบรกิารดา้นคลงัสนิคา้ จดัอยู่ในส่วนงานซพัลายเชน โซลูชัน่ส ์
รายไดจ้ากคลงัสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ สบืเน่ืองมาจากในกลางปี 2564 ไดม้กีารเปิดคลงัสนิคา้ใหม่ ทยอยรบัลูกคา้และรบัรูร้ายได้
ตามล าดบั ซึง่รายไดท้ีต่ัง้เป้าไว ้100 ลา้นนัน้ คอืรายไดป้ระมาณการ 12 เดอืนหรอื 1 ปี นับตัง้แต่เปิดคลงัสนิคา้แห่งใหม่  
 
 เมื่อปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่รบัทราบ ไม่ต้องลงคะแนน
เสยีง  
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 ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  
 
 วาระท่ี 3 รบัทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และ

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล                 
โลจิสติกส ์จ ากดั 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจริยง อนุมานราชธน ที่ปรกึษาทางการเงนิ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม 
 
 นางสาวจริยง อนุมานราชธน รายงานใหท้ีป่ระชุมรบัทราบแผนการออกหุน้และเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน
ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล                 
โลจสิติกส ์จ ากดั (ETL) ซึ่งตามระเบยีบและขอ้ปฏิบตัขิองส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
หรอื ก.ล.ต. มกีารแนะน าใหบ้รษิทัจดทะเบยีนน าเรื่องการน าบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบ 
ทัง้นี้ขนาดรายการดงักล่าวไม่ถงึเกณฑท์ีจ่ะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ แต่อย่างใดเพื่อหลกัธรรมมาภบิาลทีด่ี
และเพื่อความโปร่งใสจึงน าเรื่องรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นรบัทราบ โดยน าเสนอโครงสร้างการถือหุ้นในบรษิัทย่อย ดงันี้  
ปัจจุบนับรษิัทฯ ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย (ETL) 51% และภายหลงับรษิัทย่อย (ETL) เขา้จดทะเบยีนแล้ว คาดว่าสดัส่วนการ
ถอืหุน้ของบรษิทัฯ จะลดลงคงเหลอื 35.70% ทัง้นี้ตวัเลขดงักล่าวเป็นเพยีงประมาณการและอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้และ
สดัส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ะเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้ของ WICE คอื ไม่เกนิ 30% ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน  
 
 น าเสนอภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย (ETL) พอสังเขป รายชื่อกรรมการ และน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 3 ปียอ้นหลงั โดยมสีนิทรพัย์ 1,142.32 ล้านบาท หนี้สนิรวม 772.30 ล้านบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้ 370.02 ล้าน
บาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,877.53 ลา้นบาทเพิม่ขึน้จากปีก่อน  
 
 น าเสนอแผน Spin – off รายละเอยีดดงันี้ โดยจะมกีารเพิม่ทุนสามญั และคาดว่าจะยื่นแบบ filing และเสนอขาย
หุน้ ภายในไตรมาสที ่3/2565 และด าเนินงานเสรจ็สิน้ปลายไตรมาสที ่4/2565 ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัและผลกระทบ
ภายหลงัจาก Spin – off ดงันี้  
 ส าหรบับรษิทัฯ :  

• ลดภาระของบรษิทัฯ ในการสนับสนุนดา้นเงนิทุนหรอืการช่วยเหลอืทางการเงนิในระยะยาวแก่ ETL 
• ลดตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ในภาพรวม 
• บรษิทัฯ จะมกีารแยกโครงสรา้งธุรกจิทีช่ดัเจนมากขึน้ 
• ภายหลงัการ IPO หุน้ของ ETL จะสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ 

 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ :  
• เพิม่ทางเลอืกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุน 
• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จะไดร้บัประโยชน์ทางออ้มจากการทีม่ลูค่าของหุน้ ETL ทีจ่ะสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ 

ส าหรบับรษิทัย่อย (ETL) :  
• มคีวามยดืหยุ่นและคล่องตวัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดม้ากขึน้ และไม่ตอ้งพึง่แหล่งเงนิทุนจาก WICE 
• ลดตน้ทุนทางการเงนิของ ETLในระยะยาว 
• ส่งเสรมิให ้ETL เป็นทีรู่จ้กั และเสรมิภาพลกัษณ์ใหด้ขีึน้  
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• ETL จะมกีารแยกโครงสรา้งธุรกจิทีช่ดัเจนมากขึน้  
• ภายหลงัการ IPO ของ ETL มลูค่าของหุน้ของ ETL จะสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ และจะมสีภาพคล่องมาก

ขึน้ 
 

 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
 ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึขอกล่าวสรุปว่าวาระน้ีเป็นวาระเพื่อใหท้ีร่บัทราบ ไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง  
 
 ทีป่ระชุมรบัทราบแผนการออกหุน้และเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ของบรษิัท ยูโรเอเชยี โทเทลิ โลจสิติกส์ จ ากดั (ETL) ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีส้ินสุด  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 

  
นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบรษิัทฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิประจ าปี 2564 สิ้นสุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงนิดงักล่าวร่วมกับผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้ขอ้สรุปว่างบการเงนินี้แสดงฐานการเงนิ ผลการด าเนินงานและงบกระแสเงนิสด โดย
ถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกับญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 
   
                    (หน่วย: บาท) 

รายการ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัย ์ 3,495,444,218 2,013,230,146 
หนี้สนิรวม 1,993,365,166 775,491,081 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,297,748,863 1,237,739,065 
รายไดร้วม 7,670,736,802 3,630,464,020 
ก าไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 535,576,078 486,613,970 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.82 0.75 
 
โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงนิของบรษิัทฯ ซึ่งแสดดงไว้ในหน้าที่ 159 ถึงหน้าที่ 229 ของแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ 

 
 จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ 
  

ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตังิบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 สิน้สุด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สุด ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยวาระนี้มผีูถ้อื
หุ้นเข้าร่วมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 161,511 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุมทัง้หมด 449 ราย รวมจ านวนหุ้น
ทัง้หมดในวาระนี้ 449,827,328 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 449,551,026 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9386 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 276,302 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0614 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

 ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามผลการด าเนินงานส าหรบัรอบบญัชี ปี 2564 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 486,613,970บาท (สีร่อ้ยแปดสบิหกรอ้ยลา้น
หกแสนหนึ่งหมื่นสามพนัเก้ารอ้ยเจด็สบิบาท) และเนื่องจาก ณ วนัสิน้รอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มี
ทุนจดทะเบยีน จ านวน 325,949,750 บาท และมทีุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 32,594,975 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ ซึ่งครบเตม็จ านวนตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ แล้ว ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึไม่ต้องจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองเพิม่เตมิอกี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 จงึพจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบการจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลประกอบการรอบบญัช ี2564 และก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท 
(ยีส่บิสามสตางค์) คดิเป็นเงนิจ่ายปันผลทัง้สิน้จ านวน 149,936,885 บาท (หนึ่งรอ้ยสีส่บิเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพนั
แปดรอ้ยแปดสบิหา้บาท) หรอืประมาณรอ้ยละ 30.81 ของก าไรสุทธติามงบเฉพาะกจิการ ซึง่อตัราการจ่ายเงนิปันผลในครัง้
นี้ บรษิทัฯ เสนอจ่ายปันผลต ่ากว่าทีก่ าหนดและไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ เน่ืองจากบรษิทัฯ มี
ความจ าเป็นในการส ารองทุนเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิใจอนาคต และจะมกีารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่ี
สทิธริบัเงนิปันผลเมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2565 โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ตามรายชื่อปิดสมุดทะเบยีน ใน
วนัที ่13 พฤษภาคม 2565  
 

จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ  
 
นายอาวุธ บุญทายศ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้ท าไมปันผล 30% จากเดมิเคยปันผลถงึ 70% 

เป็นอย่างน้อย ซึง่น้อยกว่านโยบายเงนิปันผลทีแ่จง้ไวท้ี ่50% 
 
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่า สาเหตุทีค่ณะกรรมการมมีตเิสนอจ่ายเงนิปันผล อยู่ทีอ่ตัรารอ้ยละ 30.81 

เน่ืองมาจากบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นในการส ารองทุนเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิใจอนาคต 
 

 เน่ืองจากไม่มขีอ้ซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาลงมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ   
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 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 449,145,726 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8485 
ไม่เหน็ดว้ย 676,302 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1503 
งดออกเสยีง 5,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0012 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงที่สุด
กบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้นี้ กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกกไ็ด ้
 
 โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ มกีรรมการทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 
ท่าน ประกอบดว้ย  
 

1. นายกมล   รุ่งเรอืงยศ  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
   กรรมการอสิระ  

2. นายชเูดช คงสุนทร กรรมการ 
3. นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม กรรมการ 

   กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
 

เพื่อส่งเสรมิใหท้ีป่ระชุมสามารถแสดงความคดิเหน็และพจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระน้ีไดอ้ย่างมอีสิระ ในการนี้ 
นายกมล รุ่งเรอืงยศ นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แสดง
ความประสงคข์อออกจากหอ้งประชุม เป็นการชัว่คราวจนกว่าการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้จะแลว้เสรจ็ 

  
โดยในการสรรหากรรมการ บรษิัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในช่วง
ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ และระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Link) รวมเป็นเวลาทัง้สิ้น 91 วนั ปรากฎว่าไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
มายงับรษิทั  

 
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ ได้

พจิารณากลัน่กรอง คุณสมบตั ิประสบการณ์ ความเชีย่วชาญของกรรมการทัง้หมดทีค่รบวาระแลว้ มคีวามเหน็ว่ากรรมการ
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อิสระ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเหมาะสมและ
สามารถสรา้งคุณประโยชน์ให้กบัการประกอบธุรกจิของบรษิัท และจะสามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง จงึลงมตดิว้ยเสยีงขา้งมากเห็นชอบเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระทัง้หมด
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

  
ประวตัยิ่อและขอ้มูลของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 ในหน้าที ่26 ถึงหน้าที่ 31 ของ

หนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้  
 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและใหข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 
 
ปรากฎว่าไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นรายบุคคล และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลทีด่ขีอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงลงคะแนน 

 
ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการเลอืกตัง้กรรมการแต่ละคน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 
 1. นายกมล รุ่งเรอืงยศ  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร  
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
     กรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
     กรรมการอสิระ 
 
เหน็ดว้ย 449,651,326 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9609 
ไม่เหน็ดว้ย 2 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 176,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0391 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 
2. นายชเูดช คงสุนทร  กรรมการ  

 
เหน็ดว้ย 363,460,206 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9374 
ไม่เหน็ดว้ย 227,802 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0626 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 86,139,320 หุน้  
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3. นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม กรรมการ 
      กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 

 
เหน็ดว้ย 448,538,126 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7578 
ไม่เหน็ดว้ย 1,089,202 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2422 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 200,000 หุน้ 
 
ทัง้นี้ เมื่อเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสยีง ประธานไดเ้ชญิกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเขา้หอ้ง

ประชุม เพื่อด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

 ประธานฯ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาตามแนวนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาจากการเปรยีบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรมประเภอเดยีวกนั และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั รวมทัง้ภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
เหน็สมควรใหเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อเหน็ชอบและใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะรวมกันเป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็น
จ านวนเดยีวกนักบัที่ไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือประจ าปี 2564 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนก าหนดใน
รปูแบบเบีย้ประชุมรายครัง้ รวมถงึไดแ้สดงไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมหน้าที่ 34 ทีจ่ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้  
  
 จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ดงัรายละเอยีดอตัราค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพเิศษกรรมการเปรยีบเทยีบปี 2565 และปี 2564 ดงันี้  
 

   

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

2.ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

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

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

3. โบนัสพิเศษ พจิารณาจดัสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

พจิารณาจดัสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกนิ 1% 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  ไม่ม ี ไม่ม ี
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  ส าหรบัรายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัปี 2564 ปรากฎอยู่ในหวัขอ้ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ” หน้าที่ 133 ถึงหน้าที่ 134 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) ซึง่ไดจ้ดัส่งในรปูแบบ QR Code ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 
  จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ  
 
  เมื่อปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมติอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 
2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ   
 
  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ทุกคณะ รวมทัง้โบนัสพเิศษรวมเป็นเงนิ
ไม่เกนิ 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

เหน็ดว้ย 445,055,235 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9391 
ไม่เหน็ดว้ย 4,601,393 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0229 
งดออกเสยีง 170,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0379 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
 
ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีด

ต่อทีป่ระชุม  
 
ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535 

มาตรา 120 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัท
ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดัดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทจงึเห็นสมควรตามขอ้เสนอ

ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงันี้  
 
1. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4521 และ/หรอื 

2. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื 

3. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4807 และ/หรอื 

4. นางสาวสุมนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5659 และ/หรอื 

5. นางสาวเกดิศริ ิ กาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107 
 

คนใดคนหนึ่งของบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั (EY) เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทและแสดงความคดิเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทั พรอ้มก าหนดค่าตอบแทนส าหรบังบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปี 2565 เป็นเงนิจ านวน 2,040,000 บาท 
(สองล้านสีห่มื่นบาท) ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2564 ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าวไม่รวมถึงค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) 
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ถ้าหากมี ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจรงิ โดยบรษิัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด ได้ด าเนินการเป็นผู้สอบบญัชีให้กบับรษิัทฯ 
มาแลว้เป็นจ านวน 8 ปี (ปี 2557-2564) รายละเอยีดค่าสอบบญัชเีปรยีบเทยีบ ดงันี้  

 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 
ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
ค่าสอบบญัชปีระจ าปี  1,180,000 1,180,000 1,230,000 
ค่าสอบทานรายไตรมาส  
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)  

810,000 810,000 
810,000 

รวมทัง้ส้ิน  1,990,000 1,990,000 2,040,000 
 
โดยผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ เป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิัทฯ รวมทัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตดงัรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มผีู้สอบบญัชคีนใดที่ปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบบญัชขีอง
บรษิทัมาแลว้เป็นเวลาเกนิ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

 
จากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามรายละเอยีดและเสนอขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

 
ปรากฎว่าไม่มขีอ้ซกัถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ์ พนมยงค์จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบ

บญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 และ/
หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุลผู้สอบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที ่4807 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรอื นางสาว
เกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6107 คนใดคนหนึ่งของบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั (EY) เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิัท และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 2,040,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
  

เหน็ดว้ย 449,818,126 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9980 
ไม่เหน็ดว้ย 2 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 9,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้กบัผูถ้ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดย

การเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) ก าหนดไวว้่า เมื่อที่ประชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัด



 

หน้าที ่16/17 

 
 

ประชุมแล้ว ผู้ถอืหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอให้ทีป่ระชุม
พจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

 
ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่น 
 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ปรากฎว่ามผีูถ้อืหุน้มขีอ้ซกัถามและให้

ขอ้เสนอแนะ โดยสรุปประเดน็ไดด้งันี้  
 
นายนพดล สมบตัจิริาภรณ์ ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามมาม ี3 ค าถาม ดงันี้  
 
ค าถามที ่1 การ IPO ETL นัน้ ผูถ้อืหุน้ WICE มสีทิธจิะไดร้บัดว้ยหรอืไม่ อย่างไร  
 
 ค าถามที ่2 ในระยะต่อไป จะมกีาร spin-off ส่วน Sea freight หรอื Air freight ดว้ยหรอืไม่  
 
ค าถามที่ 3 ในปี 2565 มีปัจจยัภายนอกไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ บรษิัทฯ มีกลยุทธ์บรหิารจดัการ

อย่างไร 
 
นางสาววจริยง อนุมานราชธน ที่ปรกึษาทางการเงนิ ชี้แจงส าหรบัค าถามข้อที่ 1 ว่า ส าหรบัการให้สิทธิแก่

บรรดาผูถ้อืหุน้เดมิซื้อหุน้ IPO (Pre – emptive Rights)  บรษิทัฯ อยู่ระหว่างพจิารณาความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงูสุด
ของผูถ้อืหุน้  

นายชเูดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ ส าหรบัค าถามและชีแ้จงส าหรบัค าถามที ่2 และค าถามที ่3 ดงันี้  
- ส าหรบัส่วน Sea freight หรอื Air freight ถือเป็นบรกิารหลกัของบรษิัทฯ และไม่มแีผนจะ Spin – off แต่จะ

เน้นการขยายการใหบ้รกิารเป็นส าคญั  
- บรษิทัฯ มแีผนธุรกจิทีว่างแผน และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน และมแีผนรองรบักบัสถานการณ์ทีอ่าจจะมผีลกระทบ

ในอนาคต จงึมัน่ใจว่า บรษิทัฯ จะสามารถเตบิโต และมผีลการด าเนินงานที่ดเีช่นทุกปี  
 
ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรวมถึงให้

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในวนัน้ี ซึง่ถอืเป็นก าลงัใจและแรงสนับสนุนทีส่ าคญัต่อคณะกรรมการบรษิทัและ
ผูบ้รหิารทุกท่านในการบรหิารกจิการของบรษิทัต่อไป และขอใหทุ้กท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพน้วกิฤตจากสถานการณ์
โรคระบาดนี้ไปดว้ยกนั จากนัน้จงึกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  
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ปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:30 น. 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศส์ถาพร-        ประธานทีป่ระชุม 
                (นายเอกพล พงศส์ถาพร) 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข - ผูบ้นัทกึการประชุม 
                     (นางสาวปรมาภรณ์ จ านงสุข) 

           เลขานุการบรษิทั 
 




