รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
บริษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ท, ี 23 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องสปริ ง บอลรูม
โรงแรมชาเทรี ยม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ สาทร
พิธีกรแนะนําตัวเอง โดยรายละเอียดดังนี % ดิฉนั นางสาวธนัญญา พิพิษวิณชการ ผู้ดําเนินการประชุมในวันนี %
ขออนุญาตแนะนําคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารทุกท่าน ที.เข้ าร่วมประชุมดังรายงานดังต่อไปนี %คะ
กรรมการบริ ษัทที.เข้ าร่วมประชุมจริ งจํานวน 6 ท่าน จากกรรมการทังหมด
%
7 ท่าน
1.
2.

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง

3.

ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์

4.

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

5.

คุณกณวรรธน์ อรัญ

6.

คุณวุฒชิ ยั สุริยวรวงศ์

กรรมการที.ไม่สามารถมาร่วมประชุม ได้ แก่
1. คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริ หาร

กรรมการ กรรมการบริ หาร
เนื.องจากติดภารกิจสําคัญ เดินทางไปต่างประเทศ

และฝ่ ายบริ หารที.เข้ าร่วมประชุม ได้ แก่
1.

คุณกนกวรรณ พิฤทธิ@บรู ณะ

ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หารด้ านการเงิน (CFO)

ผู้เข้ าร่วมประชุมจากตัวแทน ได้ แก่ ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัท ไพร้ ซ วอเตอร์ เฮาร์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
1. คุณนภนุช อภิชาตเสถียร
2. คุณยุวนันท์ มโนทัยวิศษิ ฐ์
3. คุณเอนก บัวภา
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ก่อนที.จะเริ. มดําเนินการประชุม นางสาวธนัญญา พิพิษวิณชการ ขอชี %แจงที.ประชุมเกี.ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี %
นางสาวธนัญญา พิพษิ วิณชการ ทําหน้ าที.พิธีกรผู้ดาํ เนินการประชุม แถลงการในที.ประชุมว่าในการประชุมวันนี %
ทางบริ ษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน) บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มเี จ้ าหน้ าที.ผ้ ทู ําหน้ าที.เป็ นคนกลางซึง. ทําหน้ าที.เป็ นที.
ปรึกษาทางกฎหมายทีเ. ป็ นอิสระจากภายนอก ได้ แก่ คุณบัญชา เดชอุดม จากบริษัทนักกฎหมายกรุงเทพ จํากัด และ
ตัวแทนผู้ถือหุ้น M ท่านมาร่วมเป็ นพยานที.นี % ได้ แก่ คุณณัฐกิตติ@ ศศิวฒ
ั นศิริกลุ เป็ นผู้ถือหุ้น จํานวน 1,777,200 หุ้น เสนอ
ตนเองเข้ าเป็ นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ สําหรับวิธีปฏิบตั ิในที.ประชุมวันนี % ที.สาํ คัญ รายละเอียด ดังนี %
1. การประชุมในวันนี %บริษัทจะดําเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ทีก. ําหนดไว้ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการ
นําเสนอข้ อมูลประกอบระเบียบวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระชุมเสนอความเห็นหรื อคําถามในแต่ละระเบียบ
วาระ ผู้มาประชุมท่านใดจะเสนอความเห็นหรื อคําถามขอให้ ยกมือขึ %น จะมีเจ้ าหน้ าที.อาํ นวยความสะดวกให้ เมื.อ
ประธานในที.ประชุมอนุญาตหรื อเรี ยกชื.อของให้ ทา่ นแจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อม
ทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นทีม. าด้ วยตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ แล้ วจึงเสนอความเห็น หากจะเสนอหรื อถาม
เรื. องอื.นขอให้ เสนอหรื อถามเมือ. ประชุมจบระเบียบวาระที. 9 แล้ ว เท่านัน% ท่านทีย. งั ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เสนอ
ความเห็นขอให้ รอคิวไว้ ก่อน จะมีเจ้ าหน้ าที.ประจําพื %นที.ยืนแสดงตัวไว้ แทนเพื.อให้ ทา่ นประธานทราบ ที.ทา่ นได้
เห็นแล้ ว นัน%
2. ในการเสนอความเห็นหรื อคําถามขอให้ เสนอให้ ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนันๆ
% เท่านัน% และขอความร่วมมือ
ท่านกระชับ เพื.อให้ การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม บริ ษัท โซนิค อินเตอร์
เฟรท จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ@ในการดําเนินการในที.ประชุมอย่างเหมาะสม โดยประธานในที.ประชุมจะเป็ น
ผู้พิจารณา ในการดําเนินการ ตามความเหมาะสม ถูกต้ อง เรี ยบร้ อยทุกประการ
3. ในระเบี ย บวาระที. มี ก ารลงคะแนนจะมี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนโดยเปิ ดเผย ขอให้ ผ้ ูม าประชุ ม ที. ต้ อ งการ
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง กรุณาทําเครื. องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ %นเพื.อให้ เจ้ าหน้ าที.
ไปเก็บบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนนที.เจ้ าหน้ าที.นบั คะแนนที.ได้ รับภายหลังจากที.ประกาศปิ ดรับบัตรแล้ ว จะถือ
ว่าเป็ นบัตรที.เห็นด้ วยเท่านัน%
4. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระเจ้ าหน้ าที.จะนําคะแนนไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง รวมทังคะแนน
%
ตามบัตรเสีย ถ้ ามี ไปหักออกจากจํานวนเสียงของทังหมดที
%
.เข้ าร่วมประชุมในระเบียบวาระนันๆ
% คะแนนเสียงที.
เหลือจะนับเป็ นคะแนนเสียงทีเ. ห็นด้ วยในระเบียบวาระนันๆ
%
5. การนับผลคะแนนแบ่งเป็ น S ประเภทตามที.กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับบริ ษัท
ได้ แ ก่ ระเบี ย บวาระที. ต้ องผ่า นมติ อ นุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ.งมาประชุม และออกเสีย ง
ลงคะแนนได้ แก่ ระเบียบวาระที. 1,3,4,5 และ 7 บริ ษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึง. มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที.งด
ออกเสียงและบัตรเสีย
ระเบียบวาระที.ต้องผ่านอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ.งมา
ประชุม คือระเบียบวาระที. 6 บริ ษัทฯ จะคํานวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึ.งมาประชุม
ระเบียบวาระที.ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี. ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ.งมา
ประชุม คือระเบียบวาระที. 8 และ 9 บริ ษัทฯ จะคํานวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึ.งมา
ประชุมและไม่มีการลงคะแนนในวาระที. 2 เนื.องจากเป็ นวาระ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
2

6. วาระเลือกตังกรรมการ
%
ถึงแม้ วา่ การเลือกตังกรรมการจะเป็
%
นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้ องการอภิปรายกรรมการบาง
ท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจทีจ. ะอภิปรายต่อหน้ ากรรมการ ฉะนันการเลื
%
อกตังกรรมการแต่
%
ละท่าน
ประธานจะให้ เรี ยนเชิญกรรมการท่านนันออกจากห้
%
องประชุมไปชัว. คราวจนกว่าการเลือกตังเสร็
% จและเรี ยนเชิญ
กลับมาในวาระถัดไป
สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
%
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 42 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน
เสียงหนึ.งเสีย งต่อ หนึ.งหุ้นในกรณี ที. ผ้ ูถือ หุ้นมี ส่วนได้ เสีย เป็ นพิ เศษในเรื. องใด ผู้ถื อหุ้น จะไม่มี สิท ธิ อ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื. องนัน% นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
%
7. บริ ษัท โซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน) จะลงคะแนนเสียงตามที.ระบุในหนังสือแบบมอบฉันทะแบบ ก. และ
แบบ ข. กรณีที.ไม่ระบุวา่ จะลงคะแนนเสียงเช่นไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ ยืนยันว่าจะให้ ลงคะแนนเสียงอย่างไร
บริ ษัท โซนิคฯ จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
8. สําหรับกรณีที.ถือว่าเป็ นบัตรเสีย อันได้ แก่
การลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
แก้ ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือเซ็นต์กํากับ
กาทางเลือกสมบูรณ์ แต่ไม่ได้ ลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน
กาลงคะแนน และลงลายเซ็นในบัตรลงคะแนน ด้ วยดินสอ
กรณีที.มีการแยกการลงคะแนน ยกเว้ นในกรณีคสั โตเดียน
ทังนี
% % การพิจารณาบัตรเสีย อาจมีรายละเอียดที.ไม่ตรงกับที.กล่าวมาข้ างต้ น ดังนัน% หากบัตรเสียที.ไม่สามารถ
วินิจฉัยได้ บริ ษัทฯ ขอให้ ประธานได้ พิจารณาเป็ นกรณีไปและหากยังคงหาข้ อยุติไม่ได้ อีก ก็จะให้ ที.ปรึกษา
กฎหมาย ได้ ร่วมพิจารณาเป็ นลําดับต่อไป
9. เมื.อเสร็ จการประมวลผลการลงคะแนนแล้ ว
บริ ษัทฯ จะประกาศผลให้ ที.ประชุมทราบในท้ ายวาระนัน% แบ่งเป็ นคะแนนเสียง
ได้ แก่
• เห็นด้ วย
• ไม่เห็นด้ วย
• งดออกเสียง
• และบัตรเสีย
โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที.ต้องใช้ โดยอาจจะมีผ้ ถู ือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระไม่เท่ากัน เนื.องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นบางท่านออกจากห้ องประชุมไป หรื อเดินเข้ ามาเพิ.มเติม
มีผ้ ถู ือหุ้น คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามที.ประชุมว่า กรณีที.แสดงตน ขอไม่แสดงจํานวนหุ้นได้ หรื อไม่
ประธานได้ อนุญาต ไม่จําเป็ นต้ องแสดงจํานวนหุ้น ในการประชุมได้
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สําหรับระเบียบวาระเลือกตังกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็
%
นรายบุคคล ทีละท่าน ก่อนออกจากห้ องประชุม
ขอให้ ผ้ มู าประชุมกรุณานําบัตรลงคะแนนที.เหลืออยูท่ งหมด
ั%
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที.บริ เวณประตูทางออก เพื.อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
ในการประชุมวันนี % บริ ษัทโซนิค อินเตอร์ เฟรท จํากัด (มหาชน) ได้ เผยแพร่ในเว็บไซด์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบตังแต่
% วนั ที.
1 เมษายน และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าตังแต่
% วนั ที. 8 เมษายน เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอไว้ ที.เว็บไซด์ของบริ ษัทฯ www.sonic.co.th โดย
1. เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2. ส่งคําถามล่วงหน้ า
3. เสนอชื.อบุคคลเพื.อรับการคัดเลือกดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ผ่านหน้ า Web Site ของบริษัท
www.sonic.co.th
• หัวข้ อหลักหน้ านักลงทุนสัมพันธ์
• หัวข้ อย่อย ข้ อมูลผู้ถือหุ้น
• หัวข้ อย่อยต่อไป ประชุมผู้ถือหุ้น
ในช่วงระหว่างวันที. 1 - 20 กุมภาพันธ์ ที.ผา่ นมา ซึง. ก็ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้น เสนอสิง. ใด ทัง% 3 เรื. อง
และได้ ประกาศผลแล้ ววันที. 25 กุมภาพันธ์ 2562
สําหรับเอกสารทีใ. ช้ ประชุมในวันนี % บริ ษัทได้ ใช้ บริ การใหม่ของ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในรูปแบบ QR Code Shareholder
Meeting Standard Form เต็มรูปแบบทังหนั
% งสือเชิญประชุม และรายงานประจําปี ทําให้ สามารถลดเอกสารส่งออกงาน
XM ทัว. ประเทศได้ จํานวน 4.5 ล้ านชิ %นต่อปี คิดเป็ นตัวเงินประมาณ 94 ล้ านบาท อีกทังลดค่
% าใช้ จา่ ยการจัดส่งทางไปรษณีย์
อีกจํานวน 173 ล้ านบาทและ รายงานประจําปี อีก จํานวน 9 แสนเล่ม อีกด้ วย ทังนี
% % การดําเนินการดังกล่าว เป็ นไปตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื. อง การส่งรายงานประจําปี การยื.นบัญชีรายชื.อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้ อมูลอิเล็กทริ นิกส์
ของบริ ษัทมหาชนจํากัด ปี 2561 ลงวันที. 23 พฤศจิกายน 2561 ด้ วย
นางสาวธนัญญา พิพษิ วิณชการ ได้ ขอแจ้ งสถานะองค์ประชุมให้ ทปี. ระชุมได้ รับทราบ ดังนี %
ขณะนี % เวลา 14.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม ดังนี % มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจํานวน 6 ราย ถือหุ้นรวม
929,110 หุ้น เป็ นผู้รับมอบฉันทะจํานวน 30 ราย 431,601,815 รวมผู้เข้ าร่วมในการประชุมมีทงสิ
ั % %น 36 ราย รวมถือหุ้น
ทังสิ
% %น 432,530,925 หุ้น คิดเป็ น 78.6420% ของจํานวนหุ้นทีจ. ําหน่ายได้ ทงหมด
ั%
550,000,000 หุ้น ซึง. จากสถานะดังกล่าว
ก็ถือว่าเป็ นครบองค์ประชุมสมบรูณ์ และเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 หมวด 7
มาตรา 103 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 38 ความว่า“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี.สบิ ห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึง. หนึง. ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
%
และต้ องมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง. ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที.จําหน่ายได้ ทงหมด
ั%
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม” จากที.กล่าวมา
ข้ างต้ น ขอแจ้ งให้ ที.ประชุมทราบว่าบริ ษัทฯ สามารถเปิ ดประชุมด้ วยองค์ประชุมดังกล่าว เพื.อไม่ให้ เสียเวลา เรี ยนเชิญ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ ดําเนินการประชุม ในทุกวาระดังนี %
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วาระที, 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง5 ที, 2/2561
ประธานแจ้ งให้ ที.ประชุมทราบว่า
บริ ษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที. 2/2561 ซึง. จัดเมื.อวันที. 22 มิถนุ ายน 2561 และได้ จดั ทํารายงาน
การประชุมไว้ เป็ นที.เรียบร้ อยแล้ ว โดยมีสาํ เนารายงานการประชุม ได้ สง่ ไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในสิง. ที.สง่ มาด้ วยลําดับที. 1 ซึง. ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริง ให้ เสนอต่อที.ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน และให้ นําเสนอที.ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข หรื อมีคาํ ถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ น
ยกมือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง
หรื อผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อมีคาํ ถาม จึงได้ ลงมติ

มติที.ประชุม

ที.ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง% ที. 2/2561 ซึง. จัดเมื.อวันที. 22
มิถนุ ายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุมและออกเสียลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี %
เห็นด้ วย
441,443,625 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,443,625 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน 8,912,700 หุ้น

วาระที, 2

พิจารณารั บทราบรายงานเกี,ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร เป็ นผู้รายงานต่อที.ประชุม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทํารายงาน
ประจําปี เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื.อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 สิ %นสุดวันที. 31
ธันวาคม 2561 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทซึง. มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี
2561 และได้ นําส่งพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิง. ที.สง่ มาด้ วยลําดับที. 3 และได้ อธิบายเพิม. เติมดังนี %
บริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ บริ การธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยการทีเ. ราจะมีให้ บริ การทุกรูปแบบขนส่ง ทังทางบก
%
ทางอากาศ ทางทะเล โดยที.เราจะมีการให้ บริ การทังโหมด
%
ได้ แก่ การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full
container load: FCL) และการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than container load: LCL)
เราให้ บริการแบบครบวงจรเป็ นแบบ Multimodal transport โดยที.เราจะมี facility มี Warehouse ของเราเองที.
5

ให้ บริ การด้ าน Consolidate ด้ วย โดยที.สาํ นักงานใหญ่เราจะอยูต่ รงที. พระราม 3 สาธุประดิษฐ์ และมีสาขาอยู่
ที. กิ.งแก้ ว ซอยกิ.งแก้ ว 21 ซึง. จะเป็ นที.จอดรถบรรทุกของเรา เป็ น Warehouse Facility ของเราที.กิ.งแก้ วและมี
Operation Office อยูท่ ี.สวุ รรณภูมิแอร์ พอร์ ตเพื.อให้ บริ การลูกค้ าเราได้ ตลอด 24 ชัว. โมง เรามีออฟฟิ ศที.แหลม
ฉบัง ซึง. ล่าสุดบริษัทได้ ซื %อตึกสํานักงานของเราเอง อยูร่ ะหว่างกําลังตกแต่ง ภาพรวมรายได้ ของเรา เมื.อเทียบปี
2559 2560 และ 2561 บริ ษัทฯ จะเติบโตอย่างต่อเนื.องโดยอัตราเติมโตโดยเฉลีย. 3 ปี อยูท่ ี. 16%
ปี 2559 รายได้ รวมเท่ากับ 844.85 ล้ านบาท, ปี 2560 รายได้ รวมเท่ากับ 964.30 ล้ านบาท และปี 2561 รายได้
รวมเท่ากับ 1,152.41 ล้ านบาท โดยปี 2561 มีอตั ราเติบโตกว่าปี 2560 อยูท่ ี. 19.51% เป็ นไปตามเป้าของเรา
ที.ตงไว้
ั % ผลกําไรขันต้
% น เมื.อเทียบระหว่างปี 2561-2560 โตขึ %นมาอยูท่ ี. 13.14% โดยทีเ. ราจะแยกตามหมวด Sea
freight เราโตขึ %น 15.30% ทางบก โตขึ %นอีก 27.12% นี.คือตัว Gross Profit ส่วน Air Freight ตัวผลกําไรขันต้
% น
เราลดลงเนื.องจากว่าตอนปี 2560 รายได้ ไม่สงู เนื.องจากเราขายเฉพาะลูกค้ าทีเ. ป็ นผู้สง่ ออกโดยตรงดังนันผล
%
กําไรจะดีกว่า แต่ปี 2561 ขยายตลาดเรามีการทํา Land Air คือ Shipment ที.ออกจาก
Cambodia มาผ่านประเทศไทย เพื.อเป็ นการทําตลาดและก็ผลกําไรเราก็เป็ น Profit Sharing แบ่งกับ Agency
ซึง. เราเปรี ยบเสมือนกับการขายส่งคือ Volume เยอะขึ %นแต่วา่ ตัว Margin เมื.อเที.ยบเป็ นเปอร์ เซ็นแล้ วมันก็จะดู
ลดลง ส่วนตัวอื.นซึง. รายได้ อื.นจาก Warehouse กับกิจกรรมอื.นๆ เราก็จะโตขึ %นประมาณ 11% ตัว Net Profit
เมื.อเทียบกับ ปี 2561 กับ ปี 2560 โตขึ %นมา 1.74% ซึง. ยอดขายเราทํารายได้ โตกว่า 19% แต่วา่ Net Profit
ที.มนั ดูแล้ วมันยังน้ อยเพราะว่าเนือ. งจากปี ที.แล้ วค่าใช้ จา่ ยในการเตรี ยมตัวเข้ าตลาดก็จะมีคา่ ใช้ จา่ ยค่อนข้ างสูง
กลยุทธ์ของ โซนิค สําหรับปี 2562 เราจะเน้ นคือจะมีการเติบโตแบบ Organic กับ In-organic แบบ Organic
ก็คือโดยพื %นฐานของบริ ษัทเองก็จะมีแผนที.จะทําการขยับขยายให้ เติบโตทุกโหมดไม่วา่ จะเป็ น ทางเรื อ
ทางอากาศ ทางบก เราก็เพิม. จํานวนคนทังที
% มการตลาดทังหน่
% วยสนับสนุนเพื.อเสริ มให้ บริ ษัทเติบโตอย่าง
มัน. คง โดยจุดที.เราจะเน้ นที.จะขยายก็เรื. อง Cross border ที.เราอยากขยายเพิ.มเติม ซึง. ปั จจุบนั เราก็มีวิ.งประจํา
อยูแ่ ล้ วก็คือกรุงเทพฯกับพนมเปญ อันนี %เราก็อาจจะรอขยายตลาดเพิม. และก็ด้าน Warehouse เราทําการ
Distribution ตอนนี %เราก็จะมีกิจกรรมเพิม. เติมมากขึ %น มีกิจการด้ าน E-commerce บางส่วนที.เราก็เริ. ม
ให้ บริ การ ส่วน In-organic เป็ นการเติบโตแบบรวดเร็ว ก็คือการ M&A หรื อ ไม่ก็เป็ นการ Joint venture เราก็มี
การเจรจาแต่ยงั ไม่มีความชัดเจน ทางบริ ษัทดําเนินการอย่างระมัดระวัง ก่อนจะเลือกให้ ได้ Due ที.ดีที.สดุ
วาระนี %ก็เห็นควรรับทราบรายงานเกี.ยวกับผลการดําเนินงานและข้ อมูลที.สําคัญ ซึ.งเกิดขึ %นในรอบปี 2561 และ
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทให้ ที.ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ท่านยก
มือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
นายอนุ ว่องสารกิจ ขอแสดงความยินดีที.ได้ เข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะทําให้ เงินทุนเพิ.มขึ %นและ
ได้ ขยายกิจการ เมื.อสักครู่ก็ได้ รายละเอียดได้ ร้ ูจกั ตัวตนของบริ ษัทไปแล้ ว แต่สงิ. ที.อยากรู้คือ ธุรกิจใน ตลาด
หลักทรัพยฯ มีธุรกิจขนส่ง ค่อนข้ างเยอะพอสมควรที.ไม่อยูใ่ นตลาดก็เยอะพอสมควรเลยอยากทราบว่าบริ ษัทฯ
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มีข้อดีมจี ดุ เด่นยังไง และได้ มีการเติบโตอย่างไร เพราะอย่างที.ทราบโลจิสติกส์มีการแข่งขันสูง Margin ก็ไม่ได้ สงู
มาก อย่างน้ อยก็ต้องมีปริ มาณ ขณะเดียวกันเราก็ทาํ เกี.ยวกับต่างประเทศค่อนข้ างเยอะ รัฐบาลก็มีประกาศว่า
ในปี หน้ า การส่งออกอาจจะลดลง หลายท่านก็เป็ นห่วงว่าโลจิสติกส์ของเราจะทําได้ ดีแค่ไหน ก็เลยอยากจะ
สอบถามว่าตรงสวนนี %บริ ษัทเรามีข้อดียงั ไงต่างจากที.อื.นที.คดิ ว่าจะสามารถเติบโตได้ แบบก้ าวกระโดดในการ
แข่งขันทางธุรกิจ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หารเป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร. สัน ติ สุข โฆษิ อ าภานัน ท์ ได้ ต อบคํ าถามว่า ธุรกิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ เป็ นธุรกิ จ ที. ใหญ่ ตลาดใหญ่ ม าก มี ส่วนที.
เกี.ยวข้ องหลายส่วนและตลาดเป็ นตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนันเรื
% . องการแข่งขันคือรุ นแรงอยูแ่ ล้ ว
โดยตลอดที.ผ่านมา แต่ละบริ ษัทก็จะมีจุดอ่อน จุดแข็ง แต่ละบริ ษัทไม่เหมือนกัน ส่วนของเราเองเราเน้ นที.การ
เติบโตอย่างมัน. คง เพราะว่าเราเติบโตมาตลอดตังแต่
% ก่อนจะเข้ าซื %อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริ ษัทเล็กๆเรา
ก็เติบโตมา และหลังจากที.เราเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ยงั เติบโตอย่างต่อเนื.อง ตอนนี %เราก็พยายามที.จะเติบโต
อย่างมัน. คง เราจะไม่ทําอะไรที.เราไม่ถนัด เนื.องจากธุรกิจโลจิสติกส์ตลาดมันใหญ่มากทังในประเทศไทยและก็
%
ทังต่
% างประเทศ กิจกรรมเราไม่ดําเนินการเฉพาะในประเทศเนื.องจากเรามีพนั ธมิตรต่างประเทศที.ทํางานด้ วยกัน
มานาน ตลาดข้ างนอกเก่งๆ ใหญ่ มาก เราก็จะค่อยๆ เติบโต เราเน้ นการเติบโตแบบ Organic ทุกอย่างเราก็
พยายามเสริ มที มงานให้ บริ การลูกค้ าอย่างดีด้ วยต้ นทุน ที.ถูกทํางานอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ซึ.งก็ จะเติบโตไป
ด้ วยกันระหว่างเราผู้ให้ บริ การกับผู้สง่ ออกซึง. ที.ผา่ นมาหลังจากที.เราเข้ าตลาดหลักทรัพย์ เราก็ได้ รับการไว้ วางใจ
จากลูกค้ ามากขึ %นสร้ างความมัน. ใจว่าเรามีมาตรฐานในระดับสากล ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เองก็จะมีหลายบริ ษัท
ซึง. บางบริ ษัทก็อาจจะเน้ นทางอากาศ แต่ของเราก็จะเน้ นครบวงจร มีการเติบโตตามแผนทุกอย่าง คือจุดไหนที.
เรายังไม่แข็งแกร่งเท่าที.ควรเราก็จะไปเสริ มจุดนัน.
คําถามที. 2 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ข้ อได้ เปรี ยบ สมมุติวา่ ผมมีลกู ค้ าจะเอามานําเสนอทําไมผมต้ องมาเสนอที.
โซนิค แทนที.จะไปเสนอที.อื.น
ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามถามว่า ด้ วย Volume ของเราทําให้ เรามีต้นทุนค่าเฟรทที.ตํ.า
เราให้ บริ การลูกค้ าในต้ นทุนที.ตํ.า เรามีทีมงานที.มีประสบการณ์มีคณ
ุ ภาพและบริ การดีแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ า
ได้ เราสามารถที.จะสร้ างความมัน. ใจให้ กบั ลูกค้ า ดังนัน. ที.ผา่ นมาลูกค้ าเดิมเราก็ยงั อยู่และเราก็มีฐานลูกค้ าใหม่
เข้ ามาตลอด ด้ วยบริ การที.ดีต้นทุนที.ถกู ผมคิดว่าไม่นา่ ที.จะมีเหตุผลที.จะไม่ใช้ บริ การ
คําถามที. 3 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เงิน IPO ที.ได้ มา เราเอาไปใช้ กบั อะไรบ้ าง
ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามถามว่า เงิน IPO ที.ได้ เราเอาไปใช้ ตามแผนส่วนที. Innovate
ที. Facilities เราที.กิ.งแก้ วก็กําลังดําเนินการ ที.แหลมฉบังออฟฟิ ศได้ แล้ ว ส่วนตัวที.เราจะไปลงทุนเพิ.มก็ยงั รออยู่
ส่วนรถเราตอนนี %มีสงั. เพิ.มไปแล้ ว สัง. ใหม่ไปประมาณ 16 หัวลาก หางลากอีกประมาณ 20 ประมาณนัน.
คําถามที. 4 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ในส่วนของการดําเนินงานที.เห็นคือรายได้ เพิ.มขึ %น แต่ที.หลายท่านเป็ นห่วงก็คือ
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กําไรขันต้
% นหรื อไม่ก็คิดว่า Margin เริ. มลดลงไปเรื. อยๆ แต่ทา่ นก็บอกว่าการแข่งขันสูง ถ้ าเกิดแยกไปตามประเภท
ที.โตขึน% มานิดหน่อยก็ คือ ทางบก เพราะว่าเพิ.ม หัวลาก หางลาก หรื ออะไรหลายๆอย่าง ตรงส่วนนีม% นั ก็ เลย
สามารถเพิ.มรายมากขึ %น แต่ในส่วนของเรื อท่านว่าเราได้ ทํา Big Volume ในส่วนนี %แต่ว่า Margin มันลดลงไม่
ทราบว่าส่วนนี %จะเป็ นยังไงบ้ างเพราะว่าค่าระวางเรื อก็ถือว่าเป็ นจุดเด่น ไม่ทราบว่ามีผลกระทบต่อต้ นทุนอะไร
หรื อเปล่า ที.วา่ ทางอากาศก็จะไปมีศนู ย์อยู่ที.สวุ รรณภูมิด้วยเป็ นการใช้ ต้นทุนเยอะ แต่ปีที.แล้ วเราก็ได้ รายประจํา
เปลีย. นจากทางเรื อมาเป็ นทางอากาศ ไม่ทราบว่าปี นี %เราจะกระตุ้นยังไงบ้ าง
ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามถามว่า ตัว Margin จะลดลงนัน. จะเป็ นตัวทางอากาศ ที.ว่าพอเรา
ขยาย Volume แล้ ว Margin ลดลง ทางเรื อ เราไม่ได้ ล ด ทางบกก็ จ ะดี ขึน% ส่ว นตัว กํ า ไรขัน% ต้ น หรื อ ตัว GP
Fighter หลายตัว เช่น เรื. องค่าเงินบาทที.ว่าแข็งค่าขึ %น ของเราไม่มีความเสี.ยงเรื. องอัตราแรกเปลี.ยน คือเราขาย
ลูกค้ าแบบ US แต่เราเก็บเราเก็บเป็ นเงินบาท ดังนั.น ความเสี.ยงจากอัตราแลกเปลี.ยน เราจะไม่มีผลกระทบ
โดยตรงแต่อาจจะได้ รับผลกระทบทางอ้ อม เช่น เงินบาทแข็งค่า ซึง. กําไรเราเป็ นเงิน US พอคํานวณมาเป็ นเงิน
บาทก็จะลดลงนิดนึงประมาณนี % ก็จะไม่คอ่ ยมีผล
คําถามที. 5 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า คือตัวใหญ่ของเราก็คือทางเรื อเป็ นส่วนใหญ่ใช่ไหม แต่วา่ กําไร Margin ลดลง
แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าจะมีการขนส่งตัวนี %มากขึ %น ตัวที.โตขึ %นมาอย่างน้ อยก็มีอตั ราการเติบโตของ Margin ก็คือ
ทางบก เราก็ได้ มีรถมากขึ %น ในส่วนนี %ผมอยากสอบถามรายละเอียดหน่อยว่า รถที.เราซื %อ ซื %อแบบ Leasing หรื อ
ว่า ซื %อขาด เราคิดค่าเสือ. มอะไรยังไง
ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามถามว่า ที.ผา่ นมาเราก็มีทงั % 2 แบบ ทัง% ซื %อขาด และ Leasing ส่วนค่า
เสือ. มเราคิดตามเกณฑ์ใหม่
คําถามที. 6 คุณเทวะ โสวัน ผู้ถือหุ้น เป็ นตัวแทนรับมอบอํานาจ
คุณเทวะ โสวัน สอบถามว่า ในกรณีที.บริ ษัทฯ มีครบผมเห็นว่ามีการเซอร์ วิซครบคันอยูแ่ ล้ ว ทังทางบก
%
ทางเรื อ
หรื อทางอากาศ ในกรณีทเี. ป็ นตัว M&A บริ ษัทคิดว่าจะใช้ เลือกในการที.จะ M&A บริ ษัทในไทยหรื อต่างประเทศ
ในกรณีนี %เราจะเลือก M&A ในหมวดของ Transport ของประเทศใดสําหรับบริ ษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร. สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า การ M&A คือการโตแบบ In-organic มันเป็ นวิธีที.สะดวกและ
ก็เร็ วที.สดุ เพียงแต่วา่ จะต้ องเลือกตัว Partners ที.เราจะไป M&A ด้ วย ต้ องเลือกให้ ดี ซึง. ที.ผา่ นมามีการเจรจาทัง%
ต่างประเทศและในประเทศ บริ ษัทฯ เราก็จะเลือกการเสริ มส่วนที.เรายังขาดอยูเ่ พื.อมาต่อยอด อันนี %เราก็เปิ ด
กว้ าง ที.คยุ อยูก่ ็มีหลากหลาย คนที.เราคุยด้ วยก็ไซซ์ก็คงจะไม่เล็กไม่ใหญ่เพียงแต่เรายังไม่อยากรี บร้ อนมากก็คือ
เราอยากจะเลือกให้ ได้ ดีที.สดุ ก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้ าเดีย… วจะเรียนแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป
มติท, ีประชุม

วาระนี %ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื.องจากเป็ นการรายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
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วาระที, 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบปี บัญชี สิน5 สุด
ณ วันที, 31 ธันวาคม 2561 ซึ,งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้รายงานต่อที.ประชุม
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบและนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื.อ
เสนอให้ ที.ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี %
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์รวม
842,106,981 579,811,734 744,367,987 483,121,060
หนี %สินรวม
281,275,151 312,639,315 244,172,444 261,428,671
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ*
556,141,915 263,407,115 500,195,543 221,692,389
*ไม่รวมส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที.ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
(หน่วย : บาท)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
รายได้ จากการให้ บริ การ
1,152,406,923 964,301,400 678,765,488 533,968,659
ต้ นทุนจากการให้ บริ การ
(922,373,299) (760,990,053) (541,001,149) (419,880,221)
กําไรขันต้
% น
230,033,624 203,311,347 137,764,339 114,088,438
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
(162,183,744) (132,577,712) (104,732,888) (84,983,436)
กําไรสุทธิสว่ นที.เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ*
46,626,069
45,829,740 32,913,058 104,800,051
กําไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)
0.11
0.29
0.08
0.66
(หน่วย : บาท)
2561

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิ(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

37,363,712
(31,727,986)
185,040,655

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
7,560,974
(17,054,385)
198,922,237

งบการเงินดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
ผู้สอบบัญชีก็ได้ มีการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่า มีความถูกต้ องที.ควรมีในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอในที.ประชุมผู้ถือหุ้นเพื.ออนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบ ปี บัญชีสิ %นสุด
ณ วันที. 31 ธันวาคม 2561
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การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ท่านยก
มือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อยากให้ อธิบายรายละเอียดเกี.ยวกับภาระค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทที.เกิดขึ %น เพราะ
เราได้ IPO มาก็ได้ จ่ายหนี %ไปส่วนหนึง. แล้ ว เรามีทงหนี
ั % %ระยะสันและระยะยาว
%
ไม่ทราบว่าต่อไปเราจะต้ องลงทุน
เยอะไม่ทราบว่าเรามีการบริ หารหนี %ระยะสันและระยะยาวยั
%
งไงบ้ าง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผู้ตอบคําถามค่าตอบแทน
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง ได้ ตอบคําถามถามว่า เงินที.เราได้ จาก IPO ตามที.ท่านแจ้ งมา บริ ษัท
ก็เอามาดําเนินการจัดทําตามที.ได้ กําหนดไว้ ทกุ ประการ ประเด็นที.มีหนี %สินอะไรต่างๆบริ ษัทก็มีการวางแผนทาง
การเงินในการทําประมาณการณ์ ซึง. ก็อยูใ่ นแผนก็คงจะไม่มีปัญหาใดๆ
คําถามที. 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณ อนุ ว่องสารกิ จ สอบถามว่า ปี นี ม% าตรฐานทางบัญ ชี ใหม่ TFRS 15 ปี หน้ าก็ จะมี TFRS 16 ตรงนี จ% ะมี
ผลกระทบต่อการทํางบการเงินของเรารึเปล่า
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง ได้ มอบหมายให้ ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ตอบคําถาม
คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาร์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ตอบคําถาม
ว่า เราก็มีการคุยกับทางทีมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เกี.ยวกับมาตรฐานใหม่ที.จะบังคับใช้ ซงึ. ฉบับแรกที.จะเอา
มาใช้ คือ TFRS 15 และ TFRS 16 ก็จะปี ถัดไป ตอนนี %ก็มีการคุยกับทางบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ วว่าจะต้ องมีการ
เตรี ยมตัวยังไงบ้ าง คือต้ องประเมินก่อนโดยที.เราได้ คยุ กันในประเด็นสําคัญๆว่าจะมีผลกระทบด้ านใดบ้ าง เช่น
ฉบับที. 15 ก็มานัง. ดูเกี.ยวกับองค์ประกอบของรายได้ ส่วนลด หรื ออะไรยังไง ซึง. เรามี Checklist หรื อมีการให้ ทาง
บริ ษัทเตรี ยมตัวเตรี ยมข้ อมูล ซึ.งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรที.เป็ นสาระสําคัญ ส่วน เรื. องของเบอร์ 16 เป็ นเรื. อง
ของสัญญาเช่า ซึ.งสัญญาเช่าก็ต้องดูว่าบริ ษัทมีส่วนให้ เช่าเยอะมากน้ อยแค่ไหน อาจจะต้ องเอากลับมาเป็ น
Finance list ตังขึ
% %นมาเป็ นสินทรัพย์หนี %สินทังหมด
%
แต่ดแู ล้ วด้ วยปริ มาณของสัญญาเช่าของบริ ษัทก็ไม่ได้ เยอะ
มากก็คิดว่าไม่นา่ มีผลกระทบที.สาํ คัญ
คําถามที. 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ส่วน พรบ. แรงงานฉบับใหม่ตอนนี %มีตงสํ
ั % ารอง หรื อไม่อย่างไร
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง ได้ มอบหมายให้ ผู้สอบบัญชี เป็ นผู้ตอบคําถาม
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คุณนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาร์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด ได้ ตอบคําถาม
ว่า ตอนนี %เราใช้ ที.เปลี.ยนจาก 300 วันเป็ น 400 วัน ตอนนี %เราใช้ ที. 300 วันคือตามมาตรฐานการบัญชีถ้าสมมุติ
ประกาศวันนี %ผลกระทบลงเป็ นปี 2563 นี % ผลกระทบมีคํานวณและก็เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลงชื.อ
ในใบลงคะแนน
มติท, ีประชุม

ที.ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบปี บัญชี สิ %นสุด ณ
วันที. 31 ธันวาคม 2561 ซึง. ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี %
เห็นด้ วย
441,455,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9909%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
40,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0091%
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,495,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน 52,000 หุ้น

วาระที, 4

พิจารณาและอนุมตั ิจัดสรรเงินกําไรเพื,อเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานในปี ที,ผ่านมา สิน5 สุด ณ วันที, 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร เป็ นผู้รายงานต่อที.ประชุม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า ผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี สิ %นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
32,913,058 บาท รวมทังจั
% ดสรรกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 1,666,560 บาท
(อย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิสาํ หรับปี ของงบการเงินเฉพาะกิจการ) ทังนี
% %บริ ษัท ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ที.
ผ่านมาบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงาน 9 เดือนของปี 2561และกําไรสะสม ไป
แล้ วเมื.อเดือนพฤศจิกายน 2561 หุ้นละ 0.045 บาท เมื.อเดือนพฤศจิกายน 2561
ความเห็นคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตังแต่
% วนั ที. 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561
1) จัดสรรกําไรสุทธิสาํ หรับ 2561 จํานวน 1,666,560 บาท เพื.อเป็ นสํารองตามกฎหมาย โดยที.กําไรในส่วนที.
จัดสรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2) งดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561

การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข มีคาํ ถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ นยกมือ
แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง หรื อผู้รับ
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มอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 คุณเสริ มวิทย์ โอสถศิลป์ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
คุณเสริ มวิทย์ โอสถศิลป์ สอบถามว่า ทําไมบริ ษัทงดจ่ายปั นผลประจําปี แต่วา่ จ่ายทําไมจ่ายระหว่างกาลแล้ ว
และทําไมไม่รอจ่ายเป็ นประจําปี ทีเดียวจะได้ จบสวยกว่า หลายๆบริ ษัทจะมีปันผลปี ละครัง% และการจ่ายเงิน
ปั นผลและเลือกจ่ายปั นผลประจําปี ทีเดียวเลยไม่ใช้ วา่ เดือน ธันวาคมพึง. เข้ า IPO มาก็จา่ ยไปก่อนสิ %นปี มาไม่มี
จ่ายเลย เลยอยากขอทราบความคิดเห็น
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า โดยสถานการณ์ตอนที.เราเข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนตุลาคม ปี ที.แล้ ว สถานการณ์ตลาดตอนนัน. ไม่คอ่ ยดี เราเองนะตอนนัน. เราก็ยงั มีกําไรสะสมเหลืออยูโ่ ดย
พอที.จะจ่ายเงินปั นผลโดยไม่กระทบการดําเนินงานของบริษัท และก็โดยนโยบายของเราที.เราประกาศกับ
นักลงทุนว่าเราจะพยายามจ่ายเงินปั นผลโดยไม่กระทบกับผลการดําเนินงาน นะตอนนันเราดู
%
สภาวะตลาด
เราคิดว่าน่าจะสร้ างความมัน. ใจให้ กบั นักลงทุนเราเลยจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
คําถามที. 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า นโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทปกติเราตังไว้
% วา่ จะจ่ายไม่ตํ.ากว่ากี.เปอร์ เซ็น
ของผลดําเนินการของบริ ษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราไม่
ตํ. ากว่า ร้ อยละ 50 ของกํ าไรสุท ธิ ข องงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ภายหลังจากหัก ภาษี แ ละเงิ น ทุน สํารองตาม
กฎหมายและทุนสํารองอื.น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี.ยนแปลงได้ โดยจะ
ขึ %นอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจําเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื.นๆ ที.
เกี.ยวข้ องกับการดําเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื.อนไขที.ว่า บริ ษัทจะต้ องมีเงินสด
เพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นตามที.
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร
ทังนี
% % มติคณะกรรมการบริ ษัททีอ. นุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจะต้ องนําเสนอเพื.อขออนุมตั ติ อ่ ที.ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง. คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้ ว
รายงานให้ ที.ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
คําถามที. 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เงินกําไรสะสมผมเห็นว่ามันน้ อยมาก ปี นี %ก็จะเพิ.มขึ %นมาจากเดิม ปกติต้องเป็ น
เท่าไหร่ ถึงจะสมควรน่าเหมาะสมในการปั นผลได้ เพราะถ้ าเกิดปี หน้ าจะได้ ดไู ด้ วา่ ถ้ าเกิดกําไรสะสมเท่านี %จะไม่
ปั นผลอีกเพราะจะใช้ เงื.อนไขว่าต้ องขยายต่อไปเพราะบางครัง% นักลงทุนก็ลงทุนมาทังปี
% ก็หวังอยากจะได้ เงิน
ปั นผลบ้ าง
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถามค่าตอบแทน
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามถามว่า เงินทุนเรามีหลายประเภทถ้ าเกิดท่านซื %อ IPO ก็ได้ ไปแล้ ว
เดือนพฤศจิกายน นักลงทุนบางท่านก็อยากให้ เราจ่ายปั นผลบ่อยๆไม่ต้องเหลือกําไรสะสมเยอะๆ ส่วนบางท่าน
ก็อยากจะให้ กําไรสะสมเก็บไว้ เยอะๆ แต่คือคณะกรรมการบริ ษัทเราก็มีพดู คุยกันก็ยงั สร้ างความมัน. ใจให้ กบั
นักลงทุนทุกท่าน ว่าถ้ าเกิดเรามีกําไรที.จะจ่ายเงินปั นผลได้ โดยไม่กระทบกับการดําเนินงานของบริ ษัทเราก็
พยายาม แต่ทงนี
ั % %เราก็ต้องมีปัจจัยตัวอื.นด้ วย
คําถามที. 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กําไรสะสมที.เราอยูไ่ ด้ คิดว่าน่าจะมีประมาณเท่าไหร่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามถามว่า เราไม่อยากตอบเป็ นจํานวนเงินเพราะว่ามันขึ %นอยูก่ บั สภาวะ
ตลาดและปั จจัยอื.น ขออนุญาตให้ คณะกรรมการบริ ษัทเราพิจารณา
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลงชื.อ
ในใบลงคะแนน
มติท, ีประชุม

ที.ประชมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรสุทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,666,560 บาท (อย่าง
น้ อยร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุท ธิ สําหรับ ปี ของงบการเงิน เฉพาะกิ จการ) ทัง% นีท% ี. ผ่านมาบริ ษั ทได้ จ่ายเงิน ปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดําเนินงาน 9 เดือนของปี 2561 และกําไรสะสม ไปแล้ วเมื.อเดือนพฤศจิกายน 2561 หุ้น
ละ 0.045 บาท เมื.อเดือน พฤศจิกายน 2561 และงดจ่ายเงินปั นผล ตังแต่
% วนั ที. 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม
2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้ วย
คะแนน เสียงดังนี %
เห็นด้ วย
432,582,925 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
97.9812%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
8,912,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
2.0188%
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,495,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น

วาระที, 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง5 กรรมการบริษัทแทนกรรมการที,ออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้รายงานต่อที.ประชุม
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อที. 18
ซึง. กําหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง% กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน
หนึง. ในสาม (1/3) โดยอัตราถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียง
ที.สดุ กับส่วนหนึง. ในสาม (1/3) โดยกรรมการที.จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที.สองภายหลังจดทะเบียน
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แปรสภาพบริ ษัทนันให้
% ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังจากนัน. ให้ กรรมการคนที.อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที.สดุ นันเป็
% นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที.ออกตามวาระนันอาจถู
%
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่
ก็ได้ ”
ซึง. จากจํานวนกรรมการของบริ ษัทรวมจํานวน 7 ท่านในปี นี %จะมีผ้ ตู ้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 2 ท่าน ดังนี %
ท่านที. 1 นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ท่านที. 2 นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย
กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทัง% 2 ท่าน ที.พ้นตําแหน่งตามวาระเป็ นบุคคล
ที.มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริ ษัท มีความเหมาะสมและมีคณ
ุ ค่าเป็ นประโยชน์ในการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ประกอบทังมี
% คณ
ุ สมบัติที.ครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และกฎหมายที.
เกี.ยวข้ อง ซึง. เมื.อได้ ใช้ หลักเกณฑ์และแนวทางในการสรรหาบุคคลตามที.ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทที.ให้ พิจารณาถึงองค์ประกอบและจํานวนคณะกรรมการให้ มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กับขนาด
ประเภทของธุรกิจและโครงสร้ างของบริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นชอบเรี ยกเสนอต่อที.ประชุมผู้ถือหุ้นเพื.อ
พิจารณาอนุมตั ิและแต่งตังบุ
% คคลทังสองให้
%
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง.
ข้ อมูลประวัติของบุคคลทังสองได้
%
นําเสนอประกอบการพิจารณาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมตามวาระตามสิง. ที.
ส่งมาด้ วยลําดับที. 4 เรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ตามเพื.อให้ การพิจารณาครัง% นี % ถึงแม้ จะเป็ นการพิจารณาลงเสียง
ด้ วยบัตรลงคะแนนแต่ที.ประชุมก็อาจจะต้ องมีการอภิปรายในเรื. องที.เกี.ยวข้ องกับผู้ที.ถกู เสนอชื.อก่อนการลงมติ
ทําให้ อาจจะไม่มีความสะดวกใจที.จะอภิปรายต่อหน้ าผู้ถกู เสนอชื.อ ดังนันจึ
% งของอนุญาตท่านประธานเรี ยนเชิญ
ให้ กรรมการทัง% 2 ท่าน กรุณาออกจากห้ องประชุมชัว. คราวจนกว่าการเลือกตังจะแล้
%
วเสร็ จ
การลงมติ

สําหรับวาระนี %จะแจ้ งพิจารณารายบุคคล วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ขอให้ ที.ประชุมเริ. มต้ นพิจารณาจากท่ านที 1 นายกณวรรธน์ อรั ญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ตามข้ อมูลประวัติที.ได้ สง่ ให้ ทา่ นไปแล้ ว
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีท่านใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ท่านยก
มือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วยตนเอง หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลงชื.อ
ในใบลงคะแนน

มติท, ีประชุม

ที.ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
%
.ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ราย กลับเข้ า
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ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง. ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุม และออก
เสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี %
1) นายกณวรรธน์ อรัญ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง. )
เห็นด้ วย
432,582,925 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
8,962,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
รวม
441,495,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น

97.9699%
0.0000%
2.0301%
0.0000%
100.00%

ขอให้ ที. ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ง ตัง% ท่ า นที, 2 นายรนั ท เลี ย วเลิ ศ สกุ ล ชั ย กรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการบริ หาร ตามข้ อมูลประวัติที.สง่ ให้ ทา่ นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
2) นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง. )
เห็นด้ วย
408,954,068 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
9,002,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
รวม
417,956,768 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น
วาระที, 6

97.8460%
0.0000%
2.1540%
0.0000%
100.00%

เรื,องพิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้รายงานต่อที.ประชุม
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า การดําเนินการในวาระนี %เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับบริ ษั ท ข้ อ 34 ที.กําหนดให้ ที.ป ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในเรื. องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความสอดคล้ องถึง
ภาวะของตลาดและอุตสาหกรรมที.ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี
2562 ให้ เป็ นการจ่ายค่าตอบแทนที.เป็ นตัวเงินเป็ นค่าเบี %ยประชุมโดยไม่มีผลประโยชน์อื.นใดนอกจากนี %สรุปตาม
ตาราง ดังนี %
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เบี %ยประชุม (บาท/คน/ครัง% )
ค่าเบี %ยประชุม
กรรมการ/กรรมการชุดย่อย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
ปี ที.เสนอ

M. คณะกรรมการบริ ษัท
30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

15,000

15,000

15,000

• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

25,000

25,000

25,000

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

15,000

15,000

15,000

• ประธานกรรมการบริ ษัท
• กรรมการบริ ษัท
S. คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ
ˆ. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึง. ในการกําหนดอัตราค่าตอบแทนต่างๆได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว จึงของเรี ยนขอเสนอต่อที.ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นเพื.อพิจารณา
การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ น
ยกมือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วย
ตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า
1. นอกจากค่าเบี %ยประชุมแล้ ว เรามีคา่ โบนัสรึเปล่าหรื อค่าอื.นตามผลประกอบการหรื อไม่
2. ปกติบริ ษัทมีโบนัสรึเปล่า เพราะว่าในอนาคตบริ ษัทมีผลกําไรมากขึ %นอาจจะต้ องมีบําเหน็จ เลยอยากฝาก
ความคิดเห็นว่าค่าบําเน็จหรื อค่าโบนัสอยากให้ อิงกับเงินปั นผลมากกว่าผลการดําเนินงาน บางครัง% บริ ษัท
โตจะมีการจ่ายเงินปั นผลและก็ได้ บําเน็จก็ไม่สมควร ในส่วนของค่าเบี %ยประชุมถ้ าเกิดกรรมการบางท่าน
เป็ นคณะกรรมการบริ ษัทได้ เงินเดือนบริ ษัท จะได้ คา่ เบี %ยประชุมด้ วยรึเปล่า
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ตอบคําถาม
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หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ได้ ตอบคําถามถามว่า
คําตอบข้ อที. 1 ได้ ตอบคําถามว่า ไม่มี
คําตอบข้ อที. 2 ได้ ตอบคําถามว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับบริ ษัท การได้ รับเงิน
ค่าตอบแทนยังไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างบริ ษัท ซึ.งได้ รับเลือกตังเป็
% นกรรมการในอันที.
จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที.เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทและไม่ขดั หรื อแย้ งกับการ
ดํารงคุณสมบัติของกรรมการที.เป็ นอิสระตามที.กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะกําหนด
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ น
ยกมือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วย
ตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลง
ชื.อในใบลงคะแนน
มติท, ีประชุม

ที.ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2562
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี %
เห็นด้ วย
432,532,925 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
97.9699%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
8,962,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
2.0301%
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,495,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น

วาระที, 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง5 ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น
เป็ นผู้รายงานต่อที.ประชุม
รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการปฎิบตั ิหน้ าที.ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริ ษัทได้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้ องตามประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนฯ พร้ อมทังเปรี
% ยบเทียบอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริ ษัทใกล้ เคียงกับบริ ษัทที.อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนัน% เห็นชอบแต่งตัง%
ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื.อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว ก็ให้ นําเสนอที.ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป โดยมี
รายชื.อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี %
1. คุณนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที. 5266 หรื อ
2. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ@
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที. 3760 หรื อ
3. คุณพิสฐิ ทางธนากุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที. 4095
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แห่งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาร์ คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดยให้ คนใดคนหนึง. เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ทังนี
% % ผู้สอบบัญชีทกุ รายเป็ นผู้สอบบัญชีที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยกําหนดค่าตอบแทนจํานวน รวมค่าตอบแทนสําหรับปี 2562 เท่ากับ 2,650,000 บาท
การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ น
ยกมือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วย
ตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลง
ชื.อในใบลงคะแนน

มติท, ีประชุม

ที.ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
% ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาร์ คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดยมี
รายชื.อผู้สอบบัญชีดงั ต่อไปนี %
1. คุณนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที. 5266 หรื อ
2. คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ@
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที. 3760 หรื อ
3. คุณพิสฐิ ทางธนากุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที. 4095
โดยให้ คนใดคนหนึง. เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ทังนี
% % ผู้สอบบัญชี
ทุกราย เป็ นผู้สอบบัญชีที.ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยกําหนดค่าตอบแทนจํานวน
รวม 2,650,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ.งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี %
เห็นด้ วย
441,405,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9796%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
90,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0204%
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,495,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น

วาระที, 8

พิจารณาและอนุมัติการแก้ ไข/เพิ,มเติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อที, 64 (ตราประทับของบริษัท)
ประธานฯ ได้ มอบหมาย ให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที"
ประชุมในวาระนี ,
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร ได้ รายงานต่อที"ประชุมว่า เนื"องจากปี ที"แล้ วบริ ษัทได้
เตรี ยมตัวเข้ าตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ มีการจัดทําตราสัญลักษณ์ ของบริ ษัทขึ ,นมาใหม่ โดยมีการเปลี"ยนโลโก้
เครื" องหมายของบริ ษัท ซึ"งเดิมทีโลโก้ ของบริ ษัทที"ได้ ใช้ มาเป็ นระยะเวลานานนัน, จะมีลกั ษณะเป็ นตัวเอส (S)
และคล้ ายกับ หยิน-หยาง เล่นคลื"นอยู่ แต่ในส่วนของโลโก้ ใหม่ของบริ ษัทนัน, บริ ษัทได้ จัดทําขึ ,นในคอนเซ็ปต์
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“dot to dot connecting” ซึ" งจะเป็ นการเชื" อ มระหว่า ง Origin กับ destination และมี ล ัก ษณะเป็ นตัว เอส
เหมื อ นกัน โดยสีที" ใช้ จ ะเป็ นสีเขี ย วเพื" อ เน้ น เรื" อ งการอนุรัก ษ์ และจากที" เป็ น “dot to dot” เมื" อ บริ ษั ท ได้ จ ด
ทะเบียนเข้ าสูต่ ลาดแล้ วปลายของโลโก้ จึงชี ,ขึ ,นเป็ นหัวลูกศร และเพื"อให้ ตราประทับของบริ ษัทสอดคล้ องกับตรา
สัญลักษณ์ ของบริ ษัท และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ มีการเปลี"ยนแปลงตราประทับของบริ ษัท
ต่อไป ทังนี
, , การเปลี"ยนแปลงตราประทับของบริ ษัทข้ างต้ น บริ ษัทต้ องดําเนินการแก้ ไขเพิ"มเติมข้ อบังคับข้ อที"
64. ของบริ ษัทเกี"ยวกับตราประทับของบริ ษัท จึงได้ เสนอให้ ที"ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแก้ ไข/เพิ"มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที" 64. โดยให้ ใช้ ข้อความดังต่อไปนี ,แทน

ข้ อ 64. ดวงตราของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ,

เดิม
ข้ อ 64.ดวงตราของบริษัทให้ มลี ักษณะดังนี

ใหม่
ข้ อ 64.ดวงตราของบริษัทให้ มลี ักษณะดังนี

นอกจากนี ได้เสนอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มี
อํานาจกระทําการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามทีจําเป็ นและ
เกียวเนืองกับการดําเนินการดังกล่าว แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที 64. (ตราประทับของบริษัท) เพือให้
เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน
การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ น
ยกมือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วย
ตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อยากจะสอบถามเนื.องจะเราเปลีย. นรูปก็ไม่แน่ใจว่าจะสวยขึ %นรึเปล่า แต่วา่
ตังแต่
% แรกที.ไม่ได้ ถามก็คือทําไมเราชื.อ โซนิค เพราะเราต้ องการส่งเร็ วรึเปล่า เพราะดูจากตัวเอสของเรา
เหมือนกับว่าไปแล้ วก็กลับเหมือนวนหาทางออกเหมื.อนกับราคาหุ้นตอนนี %รึเปล่าที.ขึ %นๆลงๆยังไม่ไปไหน
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า อาจจะวนแต่เดี…ยวสุดท้ ายมันก็ขึ %น โซนิคก็ฝืนโลกไม่ไหว
เหมือนกัน ก็ต้องเป็ นไปตามสภาวะตลาด ที.ตวั โซนิค คือของเราให้ บริ การนอกจากเราจะให้ บริ การที.ดี ที.ถกู แล้ ว
เรายังเร็ วด้ วยเน้ นความรวดเร็ วโดยเฉพาะในภาวะโลกปั จจุบนั ความเร็ วเป็ นเรื. องสําคัญ
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลง
ชื.อในใบลงคะแนน
มติท, ีประชุม

ที.ป ระชุม ผู้ถื อหุ้นมี มติ อนุมัติ การแก้ ไข/เพิ. มเติม ข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อที. 64 (ตราประทับ ของบริ ษั ท ) ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี
เห็นด้ วย
441,427,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9796%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
90,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0204%
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,517,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน 22,000 หุ้น

วาระที, 9

พิจารณาและอนุ มัติการแก้ ไขเพิ, มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3. และการเพิ,มวัตถุประสงค์ ของ
บริษัท ข้ อที, 33
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที"บริ หาร เป็ นผู้กล่าวรายงานต่อที"
ประชุมในวาระนี ,
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร ได้ รายงานต่อที.ประชุมว่า ตอนนี %ได้ ดแู ล้ วว่าโรงงานต่างๆ
ซึ.งสร้ างมานานแล้ วตอนนี %อยู่ในช่วงการเปลี.ยนแปลงสมัยใหม่ ที.จะเริ. มทยอยเข้ ามาเราจะเริ. มเห็นโอกาสว่า
อนาคตเราจะทําอะไรได้ จึงมีความประสงค์จะเพิ.มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ดังนี %
“ข้ อ 33 ประกอบกิจการรับเป็ นที"ปรึ กษาและให้ คําแนะนําด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้ าง รับ
ออกแบบ รับเหมาก่อสร้ าง อาคารคลังสินค้ า อาคารโรงงาน และอาคารประเภทอื"นในลักษณะเดียวกัน พร้ อม
ทังออกแบบ
,
จัดหา/ผลิต พร้ อมติดตัง, เครื" องจักรและอุปกรณ์ ระบบจัดเก็บสินค้ า ระบบคัดแยกสินค้ า ระบบ
เคลือ" นย้ ายสินค้ า ระบบเบิกจ่ายสินค้ าอัตโนมัติ และระบบซอฟท์แวร์ เพื"อสัง" การ/ควบคุมการปฏิบตั ิงานสําหรับ
ศูนย์กระจายสินค้ า และระบบอื"น ๆ ที"เกี"ยวข้ อง”
และ นอกจากนี ,ได้ เสนอให้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการ หรื อบุคคลที"คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มี
อํา นาจกระทํ าการแทนบริ ษั ท หรื อ ประธานเจ้ าหน้ า ที" บ ริ ห าร มี อํ านาจดํ า เนิ น การใดๆ ตามที" จํา เป็ นและ
เกี"ยวเนื"องกับการดําเนินการดังกล่าว แก้ ไขเพิ"มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3. เพิ"มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
เพื"อให้ เป็ นไปตามคําสัง" ของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี %ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ.งมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ ถามที.ประชุมว่า มีทา่ นใดขอแก้ ไข หรื อมีคําถาม หรื อมีข้อคิดเห็น หรื อไม่ ขอให้ ทา่ น
ยกมือ แจ้ ง ชื.อ นามสกุล จํานวนหุ้นที.ถือ ให้ ที.ประชุมทราบ พร้ อมทังโปรดแจ้
%
งว่าท่านเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วย
ตนเอง หรื อผู้รับมอบฉันทะ และจึงเสนอความเห็น
ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ที.เราเพิม. วัตถุประสงก็แสดงว่าเรามีแนวโน้ มทีจ. ะทําธุรกิจด้ านนี %เพราะมี
ประสบการณ์ เรามีความพร้ อมแค่ไหน ศักยภาพคนหรื อว่ามีความสามารถในขันความรู
%
้ ตรงนี %ยังไงเพราะมัน
ต้ องใช้ เงินทุนพอสมควร จากเดิมเราทําธุรกิจขนส่งถึงแม้ จะเกี.ยวเนื.องที.ทําให้ ลกู ค้ าแต่นี.ก็คล้ ายๆธุรกิจใหม่
ต้ องใช้ ความรู้ความสามารถจํานวนคนใหม่และก็เงินทุนพอสมควรไม่ทราบว่ามองตรงนี %ยังไงบ้ าง เพราะมี
บริ ษัทใหญ่ๆเยอะมากตรงนี %เราจะมีจดุ อะไรไปแข็งขันยังไงบ้ าง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หารเป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า คือในเรื. องนี %เราเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมไว้ เราไม่ได้ หมายความ
ว่าเราจะไปลงทุน คือมันจะครอบคุมหมด รับติดตังออกแบบ
%
เป็ นตัวกลางในการจัดงานทุกอย่าง เนื.องจากว่า
ด้ วยพันธมิตรเราที.อยูต่ า่ งประเทศเราก็จะเห็นว่าด้ วยระบบต่างๆระบบต่างๆพวกนี %ที.ตา่ งประเทศพัฒนาไว้ เยอะ
ที.ซงึ. เมืองไทยโดยส่วนใหญ่ยงั ไม่มีการพัฒนาหรื อการเปลีย. นแปลง ซึง. มองดูแล้ วในช่วงเวลาใกล้ ๆ นี %จะเกิดการ
เปลีย. นแปลงครัง% ใหญ่
หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ.มเติม ขอเชิญลงคะแนนเสียง โดยทําเครื. องหมายและลง
ชื.อในใบลงคะแนน
มติท, ีประชุม

ที.ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเพิ.มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพิ.มข้ อที. 33 และให้ มอบอํานาจให้ คณะกรรมการ หรื อ
บุคคลที. คณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที.บริ หาร
มีอํานาจ ดําเนินการใดๆ ตามที.จําเป็ นและเกี.ยวเนื.องกับการดําเนินการดังกล่าว แก้ ไขเพิ.มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อ 3. เพิ.มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท เพื.อให้ เป็ นไปตามคําสัง. ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึง. มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี %
เห็นด้ วย
441,477,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9909%
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
งดออกเสียง
40,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0091%
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000%
รวม
441,517,625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00%
หมายเหตุ:ในวาระนี %มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ.มขึ %นอีก จํานวน - หุ้น

วาระที, 10

เรื,องอื,นๆ (ถ้ ามี)
วาระนี %กําหนดไว้ เพื.อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามผู้บริ หารในเรื. องการดําเนินงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ (ถ้ ามี) ดังนันจะ
%
ไม่มีการนําเสนอเรื. องอื.นๆ ให้ ที.ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและไม่มีการลงมติใดๆ
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ในการนี % มีผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ได้ สอบถาม และให้ ความเห็นต่างๆ ซึง. สรุปได้ ดงั นี %
คําถามที. 1 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
คุณอนุ ว่องสารกิจ ให้ ความเห็นต่อที.ประชุมว่า อันดับแรกขอชื.นชมผู้ดําเนินรายการเร่งรัดและก็ทาํ ให้ จบได้
ดีมากไปที.อื.นเค้ าจะเปิ ดโอกาสให้ ถามคําถามแต่ที.นี.อยากให้ จบเร็ วๆ สถานที.จดั งานจัดได้ ไกลมาก ปี หน้ า
อยากให้ จดั ที.อื.นบ้ างเพราะที.นคี. นไม่อยากมากันเพราะค่าใช้ จ่ายสูง
1. ในส่วนของพันธมิตรที.เราจะก้ าวต่อไป โดยเฉพาะใน CLMV เราจะโตไปยังไงบ้ างหรื อแม้ แต่พนั ธมิตรที.
สิงคโปร์ หรื อว่าที.ฮ่องกงมีความคืบหน้ ายังไงบ้ าง
2. EEC จะมาเราเตรี ยมพร้ อมยังไงและคิดว่าเรามีผลประโยน์หรื อว่าจะสนับสนุนรายได้ เรามากขึ %นแค่ไหน
3. ธุรกิจคือให้ เช่าโกดังสินค้ าที.เราปรับปรุงเพื.อให้ เกี.ยวกับตัวลูกค้ าของเราที.อยูช่ ายแดน ผมคิดว่าน่าจะเป็ น
มาเล หรื อว่า กัมพูชา เนี.ยเราได้ ปรับปรุ งไปบางส่วนแล้ วคิดว่าต่อไปมันจะโตและจะทําพันธมิตรต่อไป
ยังไงบ้ าง
4. ที.ปรับปรุงอาคารที.แหลมฉบัง ตรงนี %เราจะเห็นผลยังไงบ้ างและจะทําให้ เติบโต ความก้ าวหน้ าและก็เราจะ
ได้ รายได้ มากขึ %กว่าธุรกิจขนส่งตรงนี %ยังไงเราจะช่วยส่งเสริ มยังไงบ้ าง ท้ ายที.สดุ คนอยากรู้เกี.ยวกับ M&A
มันจะช่วยหลังเลือกตังทุ
% กคนก็บอกมันจะดีขึ %น GDP ก็จะเพิ.มขึ %น เรามองเห็นโอกาสยังไงบ้ าง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า ในเรื. องสถานที.ตรงนี %ก็ใกล้ ออฟฟิ ศเรา พนักงานของเราก็ตอน
เช้ าก็ทํางานเที.ยงก็ออกมาช่วยดูแลนักลงทุนทุกท่านก็จะได้ ไม่เสียงาน ถ้ าปี หน้ าอยากจะให้ ไปจัดที.ไหนก็
เสนอได้ เพียงแต่วา่ ใกล้ บางท่านอาจจะไปไกลบางท่านแต่ก็จะพยายาม ตัว Warehouse ของเราก็จะเป็ น
พันธมิตรมาขอเช่าเรา บางส่วนก็จะขอเช่า Warehouse ทังหลั
% งเลยเราก็ยงั ไม่โอเค เพราะจริงๆ รายได้ หลักเรา
ไม่อยากได้ จากค่าเช่า เราควรมาบริ หารจัดการเกี.ยวกับการเคลือ. นย้ ายเข้ าออก และที.แหลมฉบังออฟฟิ ศเราคือ
เมื.อก่อนเราเช่าอยูแ่ ต่สญ
ั ญาหมดแล้ วตอนนี %เราซื %อแล้ วกําลังตกแต่งอยูก่ ็นา่ จะอีกซักสามเดือนสีเ. ดือน ส่วน
พื %นที.ๆ เราเตรียมสําหรับไปทํากิจกรรมโลจิสติกส์ที.แหลมฉบังคือที.เป็ นการรองรับ EEC คือปั จจุบนั เราก็มี
ลูกค้ ารองรับอยูท่ างนันอยู
% แ่ ล้ ว เพียงแต่วา่ ตัว Freed รถจะอยูท่ ี.กรุงเทพฯ เราไปให้ บริ การทางนัน. การแข่งขันเรา
สู้แถวนัน. ไม่ได้ เราก็ต้องไปสร้ างฐานอยูท่ ี.นนั. พื %นที.เราได้ แล้ วก็อยูใ่ นช่วงสุดท้ ายในการที.วา่ จะเซ็นสัญญา พื %นที.
นี %ก็จะสําหรับทํากิจกรรมโลจิสติกส์ทวั. ไป ซึง. โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็ นที.จอดรถเป็ นลานเก็บตู้คอนเทรนเนอร์ สร้ าง
คลังสินค้ า เป็ นศูนย์รวบรวมกระจายสินค้ า ก็จะเป็ นกิจกรรมโลจิสติกส์โดยทัว. ไป ส่วนเรื. อง M&A อย่างทีเ. รี ยน
ว่าเราเองเราเน้ นการโตแบบ Organic ด้ วยตัวเรา เราไม่อยากที.วา่ เราจะโตโดยการที.เราจะไป M&A ไป Joint
Venture คนอื.น ยืมจมูกคนอื.นหายใจเราเองเราอยากเห็นภาพว่าเราโตด้ วยความแข็งแกร่งของตัวเอง ซึง. มันจะ
มัน. คงยัง. ยืนกว่า คือ In-Organic จะดีชว่ งแรกมันจะดูหวือหวาหลังจากนันมั
% นจะมีปัญหาตามมาหลายอย่าง
โดยเฉพาะถ้ าเกิดได้ Partners ที.ไปกันไม่ได้ จริ งๆ คือผมว่ายากกว่าการแต่งงานอีก คือเราก็ต้องเลือกดีๆ แต่เรา
เองเราก็ไม่ได้ เน้ นว่าเราจะต้ องรี บร้ อน เราเน้ นที.จะไปเพิม. ความแข็งแกร่งของทีมงานเรามากกว่า
คําถามที. 2 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ที.เราจะไปเป็ นพัธมิตรที.เอเซียเรามองตรงนี %ยังไงบ้ าง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
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ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า คือตัว CLMV ปั จจุบนั เราก็มีทาํ อยูแ่ ล้ ว คือ ลาว ซึง. ตลาด
ค่อนข้ างเล็กแค่ทางผ่าน ทางแคมโบเดียปั จจุบนั เรามีอยูแ่ ล้ วระหว่างกรุงเทพฯกับพนมเปญ ปั ญหาอย่างเดียว
คือเมืองไทยส่งออกไปมากกว่าทีท. างแคมโบเดีย จะส่งกลับเข้ ามาเพราะฉะนันของเรามี
%
ไปเยอะอยูแ่ ล้ ว
แต่ของจะไม่มีกลับมาซึง. ถ้ าเกิดว่าไม่มีของกลับกําไรมันก็จะบางมากถ้ าเกิดมีของกลับก็จะโอเค ตอนนี %ก็อยู่
ในช่วงที.เราหาทางแก้ ไขตรงนี %อยู่ ทางเวียดนามเองก็ คือถ้ าเกิดพูดถึง CLMV จริ งๆ มันต้ องต่อไปจนถึงจีน
เลยเพราะว่าทางจีนเค้ าจะมีของลงมาเยอะซึง. ตรงนี %เนี.ยอย่างที.บอกเรามีพนั ธมิตรเราก็ทาํ ตรงนี %อยูซ่ งึ. ตรงนี %ก็
ต้ องใช้ เวลาเพราะมันเป็ นลุ้นใหม่คือทางจีนของลงมาเยอะแต่ของเราจะขึ %นไปมันก็ยงั น้ อยกว่ามันก็ยงั ไม่
Balance คือเรื. องโลจิสติกส์จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายคือทํายังไงให้ มนั Balance อันนี %คือเรื. องใหญ่
คําถามที. 3 คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า
คุณอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า การโตแบบ Organic ของเราๆมองภาพว่ามันจะโตไปยังไงเพราะว่าเห็น
Demand ไม่ได้ เข้ ามา ก็ยงั ลุม่ ๆดอนๆทังปั
% ญหาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจบ้ านเราในขณะเดียวกันเนี.ย
Margin เราก็ไม่ได้ มากมายอะไรกําไรขันต้
% นก็ลดลงมาบ้ างพอสมควร โดยเฉพาะอย่างที.บอกว่าทางเรื อค่า
ระวางเรื อก็จะสูงขึ %นก็ถือว่าเป็ นต้ นทุนของเรารึเปล่าหรื อว่าสามารถผลักภาระไปให้ ลกู ค้ าได้ ส่วนทางบก
ต้ นทุนหนึง. ที.เราต้ องซื %อรถและที.สาํ คัญก็คือผมไม่แน่ใจว่ารถของเราใช้ แก็สหรื อใช้ นํ %ามัน คือตอนนี %ที.
แน่ใจก็คือนํ %ามันราคาขึ %นและค่าแก๊ สราคาขึ %นเราสามารถผลักราคาตรงนี %เนี.ยไปให้ ลกู ค้ าได้ มากแค่ไหน
ในขณะที.ทางอากาศก็ได้ ยินมาว่าค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มและก็คา่ ใช้ จ่ายในการระวางทุกอย่างก็เพิ.มขึ %นมาก
ด้ วยก็เลยมีความกังวลว่าไหนจะต้ นทุนไหนจะ Demand ตรงนี %ปี นี %เรามองกลยุทธ์ยงั ไง เพราะเห็นจากข่าว
ท่านตังเป
% ้ าว่าโต 20% - 30% ก็เลยคิดว่ามันมีความเป็ นไปได้ ยงั ไงบ้ าง
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า ทางเรื อของเราจะเป็ นระบบ Cost Plus คือค่าเฟรทบริ ษัทเรื อ
เค้ าโค่นเรามาเท่าไหร่เราก็มากกลับเข้ าไปเพราะฉะนันค่
% าเฟรทขึ %นลงเนี.ยก็จะไม่มีผลกระทบกับเราเพราะเรา
ก็จะบวกกําไรเข้ าไป ทางบกเรื. องค่านํ %ามันขึ %นเราก็เป็ นราคาตลาดอยูแ่ ล้ วเราไม่มีเป็ นสัญญาผูกมัดระยะยาว
ซึง. นํ %ามันขึ %นเนี.ยทังตลาดรายอื
%
.นขึ %นเราก็ขึ %นตามอันนี %ก็คือตามภาวะตลาดก็จะไม่ได้ รับผลกระทบอะไร ทาง
อากาศคืออย่างทีเ. รี ยนว่าทีดแู ล้ ว Margin ของทางอากาศ Drop เพราะไปเทียบกับปี ก่อน ปี ก่อนเราเล็กเรา
ขายลูกค้ าโดยตรงเหมือนกับเราขายปลีก Margin ก็จะสูงกว่า พอเราไปเพิ.ม volume เหมือนกับขายส่ง
Margin ก็เลยตํา. คือเทียบแล้ วโหมดทางอากาศยังไง Margin ก็ยงั ดีกว่าโหมดอื.นอยู่ เราไปเทียบระหว่างปี
ของเรา ตัวเลขมันก็เลยดูไม่คอ่ ยดี ในที.นี %ทางอากาศนอกจากที.เราจะไปเน้ นว่าเราจะขายหรื อขนสินค้ าแบบ
Air freight อย่างเดียวเราก็จะพยายามไปเน้ น หลายๆกลุม่ ซึง. มันจะมีหลายอย่าง คืออาจจะไม่ได้ สง่
เป็ นล็อตใหญ่มนั ก็จะมีระบบหลากหลายก็ต้องไปเจาะเฉพาะกลุม่ มากขึ %น ซึง. อย่างที.ทา่ นบอกว่าสภาวะตลาด
ไม่ดีเราอยูเ่ ฉยๆไม่ได้ เราก็พยายามปรับตัวและทีมงานเราก็พร้ อมทํางานหนักขึ %นเราก็จะพยายามทําให้ ดี
ที.สดุ เป้าที.เราตังอย่
% างปี ก่อนที.เราโตขึ %นมา ปี 2561 เมื.อเทียบกับปี 2560 ก็คือ 19.5% ซึง. เราเองเราก็
พยายามที.จะไม่ให้ ได้ ตาํ. กว่านัน. รู้วา่ มันยากแต่เราก็จะพยายาม
คําถามที. 4 คุณสุพรรณี วาทยะกร ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ทําหน้ าที.พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น
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คุณสุพรรณี วาทยะกร สอบถามว่า ก่อนอื.นก็ขอชื.นชมบริ ษัทใหม่ที.พงึ. เข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดิฉนั ก็มีประเด็นคําถามอยูเ่ พียงข้ อเดียวที.อยูใ่ นระเบียบของ AGM อยากทราบว่าทางบริษัทให้ ความเรื. อง
นโยบายต่อต้ านคอรัปชัน. คือหมายความว่าตรวจสอบดูวา่ บริ ษัทนัน. ผ่าน LCL แล้ วหรื อไม่ เนื.องจากว่าดิฉนั
ได้ รับรายละเอียดของการประชุมนี %ค่อนข้ างกระชันชิ
% ดและก็ต้องใช้ เวลาในการดูในทางอินเตอร์ เน็ตและก็ไม่
แน่ใจว่ามีหรื อยัง ว่าเราได้ ผา่ นการทํา CLC แล้ วหรื อไม่ หรื อว่ามีนโยบายนี %หรื อไม่อย่างไร
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า คือนโยบายตรงนี %เรามีอยูแ่ ล้ ว คือเรี ยนให้ ทราบว่าก่อนหน้ านี %
เรามีบริษัทในเครื อที.ทําเป็ นค่าซ้ อม Broker ซึง. เป็ นตัวแทนขอทําพิธีการศุลกากร ซึง. ตอนนันข้
% อจํากัดก็คือ
จะมีเรื. องค่าใช้ จา่ ยที.ไม่เป็ นทางการ ซึง. เราเองด้ วยนโยบายบริ ษัทที.เราจะต่อต้ านคอร์ รัปชัน. ตรงนัน. เราก็ปิด
บริ ษัทที.ทําพิธีการศุลกากร โดยปั จจุบนั เราก็ Outsource เราก็พยายามเลือกผู้ที.มคี วามน่าเชื.อถือตัวบริ ษัท
เองเรามีนโยบายที.ออกมาทังทางตรงทางอ้
%
อมที.จะเน้ นเรื. องตรงนี % ซึง. ที.ผา่ นมาเราทังการ
% Internal Auditor
และ External Audit เราตรวจสอบเราจะไม่มีเรื. องพวกนี % และมีคณะทํางานดูแลตรงส่วนนี %
คําถามที. 5 คุณเสริ มวิทย์ โอสถศิลป์ ผู้ถือหุ้น เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
คุณเสริ มวิทย์ โอสถศิลป์ สอบถามว่า มีคําถามอยูป่ ระมาณ 3 คําถาม
ข้ อ 1. ตอนวาระที. 2 เห็นว่า ตอนนี %มีลกู ค้ าเป็ นทําธุรกิจเกี.ยวกับ E-Commerce แล้ ว อยากทราบว่า
บริ ษัทมีแนวโน้ มทีจ. ะไปลุยตลาดตรงนี %แข่งกับเจ้ าใหญ่ๆหรื อไม่ หรื อว่าก็แค่เป็ นหนึง. ในลูกค้ าเท่านัน%
ข้ อ 2. คือแนวโน้ มอย่างในปี นี %ที.บอกว่าบริษัทจะเติบโตมันหมายถึงปี นี %คาดว่าจะโตในทุกส่วนงานเลยรึเปล่า
หรื อว่ายังไง
ข้ อ 3. ถ้ าเกิดสมมุติบริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานปกติ ยกตัวอย่างปี นี %บริษัทมีแนวโน้ มที.จะปั นผล
ปี ละ 1 ครัง% หรื อ 2 ครัง%
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ เป็ นผู้ตอบคําถาม
ดร.สันติสขุ โฆษิ อาภานันท์ ได้ ตอบคําถามว่า
ข้ อ 1. ตอนนี %ที.เราให้ บริ การอยู่ ตอนนี %ที.เราให้ บริ การอยูค่ ือของ Zilingo คือเราเป็ น Full freelance คัดแยก
ธุรกิจหลักเรายังเป็ B2B อยู่ ยังไม่ได้ ลงมาทํา B2C ซึง. การทํา B2C ก็ต้องลงทุนสูงมากต้ องมีความพร้ อม
ตอนนี %เราก็ยงั เป็ นส่วนหนึง. ของกระบวนการ E-Commerce อยู่ อันนี %คือที.เราทําโดยตรงไม่มีทํากับของคนที.
เค้ าทํา E-Commerce แล้ วก็เป็ นผู้ขนส่งข้ ามประเทศหรื อว่าข้ ามเข้ ามาอันนันก็
% จะต่างหากไป เราก็มองว่า
เป็ น B2B ปกติ
ข้ อ 2. ส่วนของปี นี %ที.เราคิดว่าจะโต ปั จจุบนั เราจะเป็ นสัดส่วนว่าจะเป็ น Sea freight 65% ทางบก 25% อีก
10% ก็จะเป็ น Air freight และอื.นๆ ปี นี %เราก็จะโตทุกโหมดสัดส่วนก็คงจะเป็ นตามเดิม
ข้ อ 3. คณะกรรมการจะพิจารณาแต่ก็รับปากนักลงทุนว่าเราก็จะพยายามปั นผลให้ ได้ ปีละครัง% ทังนี
% %ก็
ต้ องขึ %นอยูก่ บั ปั จจัยอื.นๆด้ วย
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อมีคาํ ถาม อีกประธานกล่าวขอบคุณและปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.
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ลงชื.อ ......................ลงนาม.................................
(นางโสฬสญา เขมสุข)

เลขานุการบริ ษัท
ทําหน้ าที.จดรายงานการประชุม

ลงชื.อ ......................ลงนาม.................................
(รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ )

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ทําหน้ าที.ประธานที.ประชุม
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