รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
บริษทั ไวส์ โลจิ สติ กส์ จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565
ผ่าน สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมช่องนนทรี ชัน้ 12 โรงแรมอีสติ น แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเอกพล

พงศ์สถาพร

2. ศาสตราจารย์.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
3. นายกมล

รุ่งเรืองยศ

4. นายบุญเกรียง

ธนาพันธ์สนิ

5. ดร.อารยา

คงสุนทร

6. นายชูเดช

คงสุนทร

6. นางสาวฐิตมิ า

ตันติกุลสุนทร

7. นางสาวบุศรินทร์

ต่วนชะเอม

8. นางสาวปรมาภรณ์

จานงสุข

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสนับสนุนองค์กร
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
ผูอ้ านวยการบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษทั
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คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสมใจ
2. นายประเสริฐ
3. นายอานาจ
4. นางสาวสาวดี
5. นางสาวสุนทรี

ปุราชะโก
จิราภิวฒ
ั นกุล
พวงรอด
อัศวมานะ
พูลสมบัติ

ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายขายและการตลาด
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ ฝ่ ายภูมภิ าค
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่

ผู้สอบบัญชี จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
2. นายวันฉัตร
พิพฒ
ั นกุล
3. นางสาวอรอุมา
กิจนวสิน
ผู้ทาหน้ าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จากบริษทั สานักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จากัด
1. นางสาวนริศรา
ไสวแสนยากร
ที่ปรึกษาทางการเงิ น จากบริษทั เจย์ แคปปิ ตอล แอดไวเซอรี จากัด
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน
เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.
นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข เลขานุ การบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม และขอต้อนรับท่านผูถ้ อื หุน้ และ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM
โดยการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 ครัง้ นี้เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของบริษัท ควิดแลบ
จากัดซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจาก
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมช่องนนทรี ชัน้ 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์
สาทร กรุงเทพฯ
จากนัน้ เลขานุ การบริษทั ได้กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีป่ รึษากฎหมายและ
พยานการนับคะแนน ทีป่ รึกษาทางการเงินทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังรายนามข้างต้น เพื่อชีแ้ จงกรณีมขี อ้ ซักถามทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
บริษัท ฯ มีกรรมการทัง้ สิ้นจานวน 8 คน และกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี้ จานวน 8 คน ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด
เลขานุ การบริษทั แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับจานวนทุนและหุน้ ของบริษทั ฯ ดังนี้ บริษทั ฯ มีทุน
จดทะเบียนจานวน 325,949,750 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 651,899,500 หุน้ และเป็ นผูช้ ้แี จงวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการ
ลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1. ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ ข้อ 20 ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนน
เสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่โดยให้นับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้าง
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้ นี้ ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็ นกรณีของผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้ คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงทีจ่ ะทาการลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
ในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง
เท่านัน้ โดยจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะ
ถือเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้การประชุมดาเนินไปใด้ภายในเวลาที่
เหมาะสม
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีต่ อ้ งการออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ให้คลิกเมนูลงคะแนน
เสียงในระบบ ทัง้ นี้ บริษัท ฯ จะให้เวลาผู้ถือหุน้ อย่างเพียงพอ โดยจะให้เวลาประมาณ 1 นาที เพื่ลง
คะแนนเสียง ในระหว่างช่วงเวลาเปิ ดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ไม่ดาเนินการทาเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ใิ นวาระทีน่ าเสนอมา
ในกรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็ นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษทั ฯ ได้บนั ทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว นอกจากนี้แล้วได้
มีสถาบันการเงินและกองทุนต่างๆ ทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นคัสโตเดียนได้จดั ส่งเอกสารมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระ โดยทาการออกเสียงคะแนนมาล่วงหน้า ซึ่งบริษทั ฯ จะนาผลดังกล่าวขึ้นแสดงผลในแต่ละวาระ
ต่อไป
การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ
ระเบียบวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุด ดังนัน้ จานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมี
การเปลีย่ นแปลงและอาจไม่เท่ากัน
เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ หลัก ธรรมมาภิบ าลที่ดีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ในวาระที่ 6 เรื่อ ง
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระนัน้ บริษทั ฯ จะจัดให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
- วาระที่ 1 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รบั มติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 7 ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ประชุม
ประธานฯ หรือเลขานุ การบริษัท จะทาการแจ้งผลการนับคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบภายหลังการลงคะแนน
เสร็จสิน้ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ และการแสดงผลคะแนน
จะแสดงผลเป็ นจุดทศนิยมสี่ตาแหน่ ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการ
ออกเสียงลงมติในวาระนัน้ เป็ นอันสิน้ สุด
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10. บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคาถามเกีย่ วกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้บริษทั ฯ ล่วงหน้าและ
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตาม
ความเหมาะสม โดยขอความกรุณาพิมพ์คาถามเจ้ามาทีเ่ มนูถามคาถาม โดยบริษทั ฯ จะนาคาถามของท่าน
ไปตอบในวาระทีเ่ กีย่ วข้องของแต่ละวาระ
11. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสี ยงลงคะแนนกรุณาปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ิ
สาหรับการประชุมตามข้อกาหนดทีบ่ ริษทั ฯ ได้แจ้งให้ทราบ 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 จดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงใน
การประชุมในครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษทั สานักกฎหมายธีรคุปต์ จากัด ทาหน้าทีด่ แู ลการนับ
คะแนนเสียงและดูแลการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ก่อนพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2564ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญครัง้ นี้ได้
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดส่งคาถามมา
เลขานุ การบริษัท รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 36 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้น 339,196,574 หุ้น และผูถ้ ือหุ้นที่ได้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจานวน 413 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
110,630,754 หุน้ รวมเป็ นจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 449 ราย นับเป็ นจานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้ 449,827,328 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
69.0026 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด 651,899,500 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ข้อ
38 กล่าวคือ มีจานวนผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ ถือหุ้นทัง้ หมด
แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่า และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั (ทัง้ นี้ ภายหลังจากเปิ ดประชุมไปแล้วได้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม จึงมีจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จานวน 6 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น 544,911 หุ้น ) จากนัน้ ได้ให้ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระทีก่ าหนด
นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและ
ขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 บริษทั ฯ จะดาเนินการประชุมเรียงตามระเบียบวาระการประชุม
ทีป่ รากฎในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้วในรูปแบบ QR Code ดังนัน้ จึงขอเปิ ดการประชุมเพื่อ
ตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้นาเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2564 และได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรม
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พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว รวมถึงบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบน
เว็บไซต์ของบริษทั และได้จดั ส่งรายงานการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนั งสือเชิญประชุมครัง้ นี้ และได้เปิ ด
โอกาสให้ผู้ถอื หุ้นสอบถามรายละเอียดและเสนอการแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม
หรือแก้ไขเพิม่ เติม
ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวัน ที่ 30
เมษายน 2564 ตามทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมเพิม่ 4 ราย คิดเป็ นจานวน
หุน้ 383,400 หุ้น รวมมีผเู้ ข้าร่วมการประชุมทัง้ หมด 447 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้ 449,655,817 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

449,665,815
0
2
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
ดร.อารยา คงสุนทร สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ซึง่ ได้มมี ติรบั ทราบโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดที่
ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูป แบบ QR Code
ตามที่ได้จดั ส่ งให้ผู้ถือหุ้น พร้อ มหนั งสือ เชิญ ประชุ มในครัง้ นี้ แล้ว โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้ ในปี 2564 บริษัท ฯ มีผลการ
ดาเนินงานรวม 7,671 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,665 ล้านบาท คิดเป็ น 91% ของรายได้ในปี ก่อน ถือว่าเป็ นการเติบโตแบบก้าว
กระโดด ประกอบกับบริษัท ฯ มีการวางแผนกลยุท ธ์ท่ีสอดคล้องกับ สถานการณ์ และปั จจัยค่าระวางที่ป รับ ตัวสูงอย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อรายได้ของบริษทั ฯ สูงขึน้ ตามลาดับ
นาเสนอสัดส่วนรวมการให้บริการแยกตามงานทีใ่ ห้บริการ ปี 2564 ดังนี้
• การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) คิดเป็ นร้อยละ 47
• การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) คิดเป็ นร้อยละ 23
• การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) คิดเป็ นร้อยละ 25
• การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชนส์
ั ่ คิดเป็ นร้อยละ 5
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และได้นาเสนอผลการดาเนินงานแยกตามประเภทการให้บริการ รายละเอียดดังนี้
1. การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight)
รายได้จากการให้บ ริการรับจัด การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล (Sea Freight) สาหรับปี 2564
เท่ ากับ 3,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 490% ของรายได้ในปี ก่อน และกาไรขัน้ ต้น 625 ล้านบาท เกิด จากที่บริษัทฯ มีการ
วางเป้ าหมายขยายตลาดกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มีก ารเติ บ โตสู ง อาทิ อุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นยานยนต์ อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับแนวโน้มค่าระวางทีป่ รับตัวสูงขึน้ และปริมาณความต้องการใช้ตูค้ อนเทนเนอร์ทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ด้วย
2. การให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight)
รายได้จากการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) สาหรับปี 2564
เท่ากับ 1,785 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ น 16% ของรายได้สาหรับปี ก่อน เนื่องจากในปี 2563 บริษทั ฯ มีการทา Charter Flight
เป็ นจานวนมาก จึงทาให้บริษทั ฯ มีรายได้และต้นทุนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปี น้จี งึ ทาให้รายได้จากการบริการทาง
อากาศลดลง ถึงแม้ว่ารายได้จะลดลงแต่จะเห็นว่ากาไรขัน้ ต้นในปี 2564 เพิม่ ขึน้ 17% จากปี ก่อน
3. การให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services)
รายได้จากการให้บริการขนส่งข้ามพรมแดน (Cross Border Services) สาหรับปี 2564 เท่ากับ 1,927 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็ น 97% ของรายได้ในปี ก่อน เนื่องจากการขนส่งทางบกข้ามแดนเป็ นบริการที่ยงั คงมีความต้องการใน
การใช้บริการมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษทั ฯ ต้องมีการขยาย Capacity โดยการลงทุนเพิม่ ตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อรองรับ
การเติบโต ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนการเริม่ ให้บริการขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทาง
การขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ จากประเทศลาว-จีน เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งให้กับลูกค้า จึงเป็ น บริการอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดปั ญ หาการติดค้างของสินค้าหน้ าด่านศุลกากร เนื่องจากการปิ ดประเทศของจีน โดยบริษัทฯ มี
ปริมาณการให้บริการเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสทีผ่ ่านมา ทาให้รายได้ จากการขนส่งทางบกข้ามแดน เติบโตอย่างรวดเร็ว
4. การให้บริการซัพพลายเชน โซลูชนส์
ั่
รายได้จากการให้บริการโลจิสติกส์ สาหรับปี 2564 เท่ากับ 402 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็ น 18% ของรายได้ใน
ปี ก่อน เนื่ องจากบริษัท ฯ เริม่ มีการขยายงานในส่วนที่เป็ น คลังสินค้า (Warehouse / Distribution) ทาให้บ ริษัท ฯ เริม่ มี
รายได้เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัท ได้มีการเปิ ดคลังสินค้าใหม่พ้นื ที่ 10,000 ตารางเมตร ในช่วงกลางปี 2564 และมีกาไร
ขัน้ ต้น เท่ากับ 66 ล้านบาท
ก าไรสุ ท ธิ สาหรับ ปี 2564 เท่ ากับ 536 ล้านบาทเพิ่ม ขึ้น คิด เป็ น 166% ของก าไรสุ ท ธิในปี ก่ อน เกิด จากผล
ประกอบการของบริษทั ฯ ตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้และจากผลประกอบการบริษทั ย่อยทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
ข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานและค าอธิบ ายและการวิเคราะห์ ข องฝ่ ายจดัก าร: Management Discussion and
Analysis (MD&A) ปรากฎตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ใน
หัวข้อ “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ” หน้าที่ 61 ถึงหน้าที่ 82 ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในรูปแบบ QR Code
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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ดร.อารยา คงสุนทร รายงานให้ทป่ี ระชุมทราบว่าเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านการต่อต้านการคอร์รปั ชัน หรือ
CAC ดังนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันเพื่อป้ องกันและลดโอกาสทีบ่ ริษทั ฯ จะถูกใช้เป็ นช่องทางในการทุจริตคอร์รปั ชัน อย่างสม่าเสมอ มีการประเมิน
ความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน และการปรับปรุงแนวปฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อปรับใช้ อาทิ แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ
หรือ No Gift Policy โดยกาหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิง่ ตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่คา้
ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในเทศกาล มีการจัดทานโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับ
เรื่องร้อนเรียนหรือแจ้งเบาะแสทัง้ จากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจาก
บุคคลภายนอกไว้บนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ทัง้ ยังได้มีการเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทอื่นๆ
ทัวไป
่ เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
และในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ ได้รบั ประกาศนียบัตร CAC Certificate of Membership (บริษัทที่ผ่าน
กระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563) จากงานพิธมี อบประกาศนียบัตรของแนวร่วมฯ ครัง้ ที่
11 ซึ่งจัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะขอเป็ นส่วนหนึ่งในการมุ่งมั ่นและร่วมขจัดการทุจริตคอร์รปั ชันทุก
รูปแบบเพื่อประเทศชาติ และความมั ่งคงของประเทศเรา
ดร.อารยา คงสุนทร ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
นายอาวุธ บุญทายศ ผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ยอดรายได้ขนส่งข้ามแดนนัน้ เพิม่ ต่อเนื่องแต่
กาไรไม่เป็ นไปตามรายได้ เหมือนว่า อัตรากาไรขัน้ ต้นลดลงมาต่ากว่าระดับ 10% ใน Q4 สาเหตุมาจากอะไร และคาดว่า
ส่วนงานขนส่งข้ามพรมแดนนัน้ บริษทั ฯ ตัง้ เป้ าหมายอัตรากาไรขัน้ ต้นไว้ทเ่ี ท่าไหร่ในปี น้ี
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชีแ้ จงว่า อัตรากาไรขัน้ ต้นของงานด้านการขนส่งข้ามแดนทีล่ ดลงจากสถานการณ์
ด้านชายแดนปิ ด ประกอบกับบริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายสะสมจานวนมาก จึงทาให้อตั รากาไรลดลง อย่างไรก็ดี ในปี 2565 มีการ
วางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อ เพิม่ อัตรากาไรให้อยู่ในระดับ 15% ทัง้ นี้ ได้มกี ารนาเสนอบริการขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail
Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยังรถไฟ จากประเทศลาว-จีน ที่ช่วยลดปั ญหาการติดค้าง
ของสินค้าหน้าด่านศุลกากร เนื่องจากการปิ ดประเทศของจีน
นายอาวุธ บุญทายศ ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้คลังสินค้าอยู่ในส่วนงานไหนบ้าง เพราะดู
จากงานโลจิสติกส์ นัน้ มีรายได้เพิม่ ขึน้ ไม่ถงึ 1% จาก 339 ล้านบาท ในปี 2563 เป็ น 353 ล้านบาท ในปี 2564 และตามที่
เคยให้ข่าวคือคลังสินค้าใหม่ท่เี ปิ ดจะสร้างรายได้ 100 ล้านบาท ในปี 2564 รวมทัง้ ปริมาณงานด้านพิธกี ารศุลกากรก็
เพิม่ ขึน้ เช่นกัน เลยขอสอบถามว่าทาไมรายได้ในส่วนนี้ถงึ ไม่โต
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่า สาหรับงานบริการด้านคลังสินค้า จัดอยู่ในส่วนงานซัพลายเชน โซลูชนส์
ั่
รายได้จากคลังสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ สืบเนื่องมาจากในกลางปี 2564 ได้มกี ารเปิ ดคลังสินค้าใหม่ ทยอยรับลูกค้าและรับรูร้ ายได้
ตามลาดับ ซึง่ รายได้ทต่ี งั ้ เป้ าไว้ 100 ล้านนัน้ คือรายได้ประมาณการ 12 เดือนหรือ 1 ปี นับตัง้ แต่เปิ ดคลังสินค้าแห่งใหม่
เมื่อปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็ นวาระเพื่อให้ท่รี บั ทราบ ไม่ต้องลงคะแนน
เสียง
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ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
วาระที่ 3 รับทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) และ
การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ของบริ ษั ท ยู โ รเอเชี ย โทเทิ ล
โลจิ สติ กส์ จากัด
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน รายงานให้ทป่ี ระชุมรับทราบแผนการออกหุน้ และเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชน
ทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล
โลจิสติกส์ จากัด (ETL) ซึ่งตามระเบียบและข้อปฏิบตั ขิ องสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ ก.ล.ต. มีการแนะนาให้บริษทั จดทะเบียนนาเรื่องการนาบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบ
ทัง้ นี้ขนาดรายการดังกล่าวไม่ถงึ เกณฑ์ทจ่ี ะต้องขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่อย่างใดเพื่อหลักธรรมมาภิบาลทีด่ ี
และเพื่อความโปร่งใสจึงนาเรื่องรายงานให้ แก่ผู้ถือหุ้นรับ ทราบ โดยน าเสนอโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ย่อย ดังนี้
ปั จจุบนั บริษัทฯ ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย (ETL) 51% และภายหลังบริษัทย่อย (ETL) เข้าจดทะเบียนแล้ว คาดว่าสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ จะลดลงคงเหลือ 35.70% ทัง้ นี้ตวั เลขดังกล่าวเป็ นเพียงประมาณการและอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ และ
สัดส่วนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ะเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ ของ WICE คือ ไม่เกิน 30% ของทุนชาระแล้วภายหลังการเพิม่ ทุน
นาเสนอภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ย่อย (ETL) พอสังเขป รายชื่อกรรมการ และนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน 3 ปี ยอ้ นหลัง โดยมีสนิ ทรัพย์ 1,142.32 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 772.30 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ 370.02 ล้าน
บาท รายได้จากการให้บริการ 1,877.53 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
นาเสนอแผน Spin – off รายละเอียดดังนี้ โดยจะมีการเพิม่ ทุนสามัญ และคาดว่าจะยื่น แบบ filing และเสนอขาย
หุน้ ภายในไตรมาสที่ 3/2565 และดาเนินงานเสร็จสิน้ ปลายไตรมาสที่ 4/2565 ผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั และผลกระทบ
ภายหลังจาก Spin – off ดังนี้
สาหรับบริษทั ฯ :
• ลดภาระของบริษทั ฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ ETL
• ลดต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ ในภาพรวม
• บริษทั ฯ จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจทีช่ ดั เจนมากขึน้
• ภายหลังการ IPO หุน้ ของ ETL จะสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ :
• เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุน
• ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จะได้รบั ประโยชน์ทางอ้อมจากการทีม่ ลู ค่าของหุน้ ETL ทีจ่ ะสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง
สาหรับบริษทั ย่อย (ETL) :
• มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึน้ และไม่ตอ้ งพึง่ แหล่งเงินทุนจาก WICE
• ลดต้นทุนทางการเงินของ ETLในระยะยาว
• ส่งเสริมให้ ETL เป็ นทีร่ จู้ กั และเสริมภาพลักษณ์ให้ดขี น้ึ
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•
•

ETL จะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจทีช่ ดั เจนมากขึน้
ภายหลังการ IPO ของ ETL มูลค่าของหุน้ ของ ETL จะสะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง และจะมีสภาพคล่องมาก
ขึน้

จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอกล่าวสรุปว่าวาระนี้เป็ นวาระเพื่อให้ทร่ี บั ทราบ ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
ทีป่ ระชุมรับทราบแผนการออกหุน้ และเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จากัด (ETL) ตามรายละเอียดที่
เสนอ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้ นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวบุ ศ ริน ทร์ ต่ ว นชะเอม ผู้อ านวยการฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน เป็ นผู้น าเสนอ
รายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัท ฯ ได้จดั ทางบการเงินประจาปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมพิจารณางบการเงินดังกล่าวร่วมกับ ผู้สอบบัญ ชีรบั 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
3,495,444,218
1,993,365,166
1,297,748,863
7,670,736,802
535,576,078
0.82

(หน่วย: บาท)
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2,013,230,146
775,491,081
1,237,739,065
3,630,464,020
486,613,970
0.75

โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัท ฯ ซึ่งแสดดงไว้ในหน้ าที่ 159 ถึงหน้าที่ 229 ของแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อ มหนั งสือ เชิญ
ประชุมแล้ว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั งิ บดุลและกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สน้ิ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายละเอียดทีเ่ สนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยวาระนี้มผี ถู้ อื
หุ้น เข้าร่วมเพิ่ม 2 ราย คิด เป็ น จานวนหุ้น 161,511 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทัง้ หมด 449 ราย รวมจานวนหุ้น
ทัง้ หมดในวาระนี้ 449,827,328 หุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

449,551,026
0
276,302
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9386
0.0000
0.0614
0.0000

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2564
ประธานฯ รายงานให้ท่ปี ระชุม ทราบว่า ตามผลการดาเนินงานสาหรับรอบบัญ ชี ปี 2564 สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวน 486,613,970บาท (สีร่ อ้ ยแปดสิบหกร้อยล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) และเนื่องจาก ณ วันสิน้ รอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มี
ทุนจดทะเบียน จานวน 325,949,750 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมายจานวน 32,594,975 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจานวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกาไร
เป็ นทุนสารองเพิม่ เติมอีก ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการรอบบัญชี 2564 และกาไรสะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท
(ยีส่ บิ สามสตางค์) คิดเป็ นเงินจ่ายปั นผลทัง้ สิน้ จานวน 149,936,885 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ บิ เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพัน
แปดร้อยแปดสิบห้าบาท) หรือประมาณร้อยละ 30.81 ของกาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ซึง่ อัตราการจ่ายเงินปั นผลในครัง้
นี้ บริษทั ฯ เสนอจ่ายปั นผลต่ากว่าทีก่ าหนดและไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ฯ เนื่องจากบริษทั ฯ มี
ความจาเป็ นในการสารองทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใจอนาคต และจะมีการกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ ี
สิทธิรบั เงินปั นผลเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ตามรายชื่อปิ ดสมุดทะเบียน ใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
นายอาวุธ บุญทายศ ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปี น้ีทาไมปั นผล 30% จากเดิมเคยปั นผลถึง 70%
เป็ นอย่างน้อย ซึง่ น้อยกว่านโยบายเงินปั นผลทีแ่ จ้งไว้ท่ี 50%
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ ชี้แจงว่า สาเหตุทค่ี ณะกรรมการมีมติเสนอจ่ายเงินปั น ผล อยู่ทอ่ี ตั ราร้อยละ 30.81
เนื่องมาจากบริษทั ฯ มีความจาเป็ นในการสารองทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใจอนาคต
เนื่องจากไม่มขี อ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั ิการจัดสรรกาไรและการ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
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ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

449,145,726
676,302
5,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.8485
0.1503
0.0012
0.0000

วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 22 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทัง้ นี้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้
โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ มีกรรมการทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ งจานวน 3
ท่าน ประกอบด้วย
1. นายกมล

รุ่งเรืองยศ

2. นายชูเดช
คงสุนทร
3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน

เพื่อส่งเสริมให้ทป่ี ระชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระนี้ได้อย่างมีอสิ ระ ในการนี้
นายกมล รุ่งเรืองยศ นายชูเดช คงสุนทร และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ แสดง
ความประสงค์ขอออกจากห้องประชุม เป็ นการชัวคราวจนกว่
่
าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะแล้วเสร็จ
โดยในการสรรหากรรมการ บริษัท ฯ ได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้น รายย่อยเสนอชื่อบุ คคลที่เห็นว่ามีคุณ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ น กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในช่ วง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ และระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Link) รวมเป็ นเวลาทัง้ สิ้น 91 วัน ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล
มายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระในครัง้ นี้ ได้
พิจารณากลันกรอง
่
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญของกรรมการทัง้ หมดทีค่ รบวาระแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการ
หน้าที่ 11/17

อิสระ และกรรมการทัง้ 3 ท่ าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเหมาะสมและ
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กบั การประกอบธุรกิจของบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จึงลงมติดว้ ยเสียงข้างมากเห็นชอบเสนอให้เลือกตัง้ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ หมด
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ประวัตยิ ่อและข้อมูลของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฎตามสิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ในหน้าที่ 26 ถึงหน้าที่ 31 ของ
หนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้ว
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่ มีข้อซัก ถาม ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีป ระชุม พิจารณาลงมติอ นุ ม ัติเลือ กตัง้ กรรมการที่พ้น จาก
ตาแหน่ งตามวาระในคราวนี้เป็ นรายบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ขี อให้ผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอ นุ มตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระเป็ นรายบุคคลให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ กรรมการแต่ละคน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นายกมล รุ่งเรืองยศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
2. นายชูเดช คงสุนทร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

449,651,326
2
176,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9609
0.0000
0.0391
0.0000

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9374
0.0626
0.0000
0.0000

กรรมการ
363,460,206
227,802
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 86,139,320 หุน้
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3. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม กรรมการ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความยั ่งยืน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

448,538,126
1,089,202
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.7578
0.2422
0.0000
0.0000

หมายเหตุ : ไม่นับคะแนนผูม้ สี ่วนได้เสีย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 200,000 หุน้

ทัง้ นี้ เมื่อเสร็จสิน้ การลงคะแนนเสียง ประธานได้เชิญกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระทัง้ 3 คนกลับเข้าห้อง
ประชุม เพื่อดาเนินการประชุมตามวาระต่อไป
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565
ประธานฯ รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาตามแนวนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภอเดียวกัน และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั รวมทัง้ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย โบนัสพิเศษกรรมการ ทุกคณะรวมกันเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็ น
จานวนเดียวกันกับที่ได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือประจาปี 2564 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกาหนดใน
รูปแบบเบีย้ ประชุมรายครัง้ รวมถึงได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 34 ทีจ่ ดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว
จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 ดังรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสพิเศษกรรมการเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2564 ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2.ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3. โบนัสพิ เศษ
4. สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2564

คงเดิ ม
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
พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ไม่มี

- 25,000 บาท /ครัง้
- 20,000 บาท / คน / ครัง้
พิจารณาจัดสรรจากผลการ
ดาเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%
ไม่มี
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สาหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลสาหรับปี 2564 ปรากฎอยู่ในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ” หน้าที่ 133 ถึงหน้าที่ 134 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1
One Report) 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
2565 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2565 ทุกคณะ รวมทัง้ โบนัสพิเศษรวมเป็ นเงิน
ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

445,055,235
4,601,393
170,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.9391
1.0229
0.0379
0.0000

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียด
ต่อทีป่ ระชุม
ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ รายงานให้ท่ปี ระชุมทราบว่าพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นางสาวพิมพ์ใจ
นายชยพล
นางสาวอรวรรณ
นางสาวสุมนา

5. นางสาวเกิดศิริ

มานิตขจรกิจ
ศุภเศรษฐนนท์
เตชวัฒนสิรกิ ุล
พันธ์พงษ์สานนท์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4521
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4807
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5659

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6107

คนใดคนหนึ่งของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (EY) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั พร้อมกาหนดค่าตอบแทนสาหรับงบการเงินของบริษทั สาหรับปี 2565 เป็ นเงินจานวน 2,040,000 บาท
(สองล้านสีห่ มื่นบาท) ซึ่งเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2564 ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
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ถ้าหากมี ซึ่งบริษัท ฯ จะจ่ายตามจริง โดยบริษัท สานักงาน อี วาย จากัด ได้ดาเนินการเป็ นผู้สอบบัญชีให้กบั บริษัทฯ
มาแล้วเป็ นจานวน 8 ปี (ปี 2557-2564) รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ดังนี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานรายไตรมาส
(ไตรมาส 1,2,3 รวม)
รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2563

ปี 2564

1,180,000

1,180,000

810,000

810,000

1,990,000

1,990,000

ปี 2565
(ปี ที่เสนอ)
1,230,000
810,000
2,040,000

โดยผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ เป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ รวมทัง้ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มผี ู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ
บริษทั มาแล้วเป็ นเวลาเกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน
จากนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
ปรากฎว่าไม่มขี อ้ ซักถาม ศาสตราจารย์ ดร.รุธริ ์ พนมยงค์จงึ เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4521 และ/
หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุลผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาว
เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6107 คนใดคนหนึ่งของบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (EY) เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 2,040,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

449,818,126
2
9,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9980
0.0000
0.0020
0.0000

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้กบั ผูถ้ ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
การเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) กาหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัด
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ประชุมแล้ว ผู้ถอื หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องอื่น
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม ปรากฎว่ามีผถู้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามและให้
ข้อเสนอแนะ โดยสรุปประเด็นได้ดงั นี้
นายนพดล สมบัตจิ ริ าภรณ์ ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามมามี 3 คาถาม ดังนี้
คาถามที่ 1 การ IPO ETL นัน้ ผูถ้ อื หุน้ WICE มีสทิ ธิจะได้รบั ด้วยหรือไม่ อย่างไร
คาถามที่ 2 ในระยะต่อไป จะมีการ spin-off ส่วน Sea freight หรือ Air freight ด้วยหรือไม่
คาถามที่ 3 ในปี 2565 มีปัจจัยภายนอกไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีกลยุทธ์บริหารจัดการ
อย่างไร
นางสาววจิรยง อนุ มานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี้แจงสาหรับคาถามข้อที่ 1 ว่า สาหรับ การให้สิทธิแก่
บรรดาผูถ้ อื หุน้ เดิมซื้อหุน้ IPO (Pre – emptive Rights) บริษทั ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ อื หุน้
นายชูเดช คงสุนทร กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ สาหรับคาถามและชีแ้ จงสาหรับคาถามที่ 2 และคาถามที่ 3 ดังนี้
- สาหรับส่วน Sea freight หรือ Air freight ถือเป็ นบริการหลักของบริษัทฯ และไม่มแี ผนจะ Spin – off แต่จะ
เน้นการขยายการให้บริการเป็ นสาคัญ
- บริษทั ฯ มีแผนธุรกิจทีว่ างแผน และมีเป้ าหมายทีช่ ดั เจน และมีแผนรองรับกับสถานการณ์ทอ่ี าจจะมีผลกระทบ
ในอนาคต จึงมั ่นใจว่า บริษทั ฯ จะสามารถเติบโต และมีผลการดาเนินงานที่ดเี ช่นทุกปี
ต่อจากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ในวันนี้ ซึง่ ถือเป็ นกาลังใจและแรงสนับสนุนทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ผูบ้ ริหารทุกท่านในการบริหารกิจการของบริษทั ต่อไป และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์
โรคระบาดนี้ไปด้วยกัน จากนัน้ จึงกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

หน้าที่ 16/17

ปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 11:30 น.

(ลงชื่อ) -นายเอกพล พงศ์สถาพรประธานทีป่ ระชุม
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

(ลงชื่อ) -นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข (นางสาวปรมาภรณ์ จานงสุข)
เลขานุการบริษทั

หน้าที่ 17/17

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

