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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส์ จ ากัด (มหาชน)  

 

การประชุมจดัขึน้เมื่อวนัองัคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องอโนมา 2-3 ชัน้ 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ เลขที่ 
99 ถนนราชด าริ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทริพ
เพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

นายกรัณฑฤทธ์ิ เกตสุมัพนัธ์ พิธีกรการประชมุ ได้แจ้งข้อมลูเบือ้งต้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
ว่าบริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 615,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.5 บาท  และทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วเท่ากบั 302,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 604,500,000  หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีจ านวนผู้ ถือหุ้น 3,832  ราย  ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (record date) ในวนัที่ 7 มีนาคม 
2561 และได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ห้องประชมุอโนมา 2-3 เป็นห้องประชมุที่ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยในระดับประเทศไทยและระดับอาเซียน และมีเคร่ืองตรวจจับความร้อนและเคร่ืองตรวจจับควัน  นอกจากนี  ้
ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งถึงการอ านวยความสะดวกอื่นๆ ของสถานท่ีจดัการประชมุ ได้แก่ ต าแหนง่ที่ตัง้ของห้องน า้ ต าแหนง่
ประตทูางออก กรณีมีเหตฉุกุเฉิน และต าแหนง่ไมโครโฟนส าหรับการสอบถามของผู้ ถือหุ้น  

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้
ด าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบตัง้แต่
วนัที่ 28 มีนาคม 2561 และได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนวนัประชุม 
ตัง้แตว่นัท่ี 11 เมษายน 2561ถกูต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานขอให้มีการนบัองค์ประชุมก่อนมีการประชุม โดยขอให้พิธีกรการประชมุอ่านสรุปจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้
ที่มาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ  

พิธีกรการประชมุ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองจ านวน 32 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะจ านวน 
132  ราย รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 164 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 461,562,503 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 76.3544 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 604,500,000 หุ้น  ซึ่งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ที่
ก าหนดองค์ประชมุในการประชุมผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

ประธาน กลา่วเปิดการประชุมและแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชีแ้จง
รายละเอียดและตอบข้อซกัถามตอ่ที่ประชมุ นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระท าหน้าที่ดแูลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัผลการลงคะแนน
เสยีง 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
  1      นายเกริกไกร จีระแพทย์           ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

2 นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
4 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5 นายทิพย์ ดาลาล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการจดัการ  
6 นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน /  

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  
ประธานคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการจดัการ 

7 นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  
อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการจดัการ 

8 นายธนทั ตาตะยานนท์ กรรมการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี /  
อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการจดัการ 

9 นางดรุณี รักพงษ์พิบลู กรรมการ / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบริษัท 
10 นายจิโรจ พนาจรัส กรรมการ / กรรมการก ากบักิจการดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการจดัการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1 นายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการจดัการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1 นายณฐัสทิธ์ิ เทิดสทิธิกลุ บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
2 นางสาวจิตติวรรณ กนัตะสริิพิทกัษ์ บริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซลัติง้ จ ากดั 

ผู้สอบบัญชี 
1 นายวิเชียร ก่ิงมนตรี    ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากดั (PwC) 
2 นายไพศาล บญุศิริสขุะพงษ์  ผู้สอบบญัชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากดั (PwC)  

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถอืหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
1 นางสาวกลัยา จนัทกานนท์  
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ตัวแทนผู้ถอืหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง 
1 นางดาริกา  เหลา่วฒันา  

 
เพื่อให้การประชมุมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัทและข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของทางบริษัทฯ   ประธานขอให้ นายณฐัสิทธ์ิ เทิดสิทธิกุล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบ
ขัน้ตอนการประชมุและการออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะมีการน าเสนอ
ข้อมลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซกัถามในระเบียบวาระนัน้ๆ 
ท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นหรือมีข้อซกัถาม ขอให้ท่านได้โปรดยกมือขึน้ และขอให้แจ้งช่ือ
และนามสกุลให้ที่ประชมุได้ทราบ หากจะเสนอหรือซกัถามเร่ืองที่นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอให้ท่านเสนอหรือ
ซกัถามเมื่อการประชมุได้ด าเนินมาถึงวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแต่ในกรณีการออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ 

• ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบตัรลงคะแนนที่
ทา่นได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชมุวา่ทา่นประสงค์ที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง และ
ขอให้ท่านยกมือขึน้เพื่อเจ้าหน้าที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไมเ่ห็นด้วย และ
งดออกเสยีงดงักลา่วนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ 
ในส่วนที่เหลือทัง้หมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระ  นัน้ ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดง
ความเห็นคดัค้าน หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์  

• ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนในแตล่ะวาระ แสดงให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ ตามสไลด์ด้านหน้า 

• อยา่งไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั เนื่องจากอาจมี
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางทา่นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม  

• ส าหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระท่ี 3  ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระท่ี 5  ระเบียบวาระท่ี 6 
และระเบียบวาระท่ี 8 ซึง่บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2. ระเบียบวาระที่ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
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ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ระเบียบวาระที่ 7 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐาน
คะแนนเสยีง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

• ระเบียบวาระท่ี 1 และระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานจึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุเป็นล าดบั 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

ประธานแถลงต่อที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อ วนั
ที 19 มิถนุายน 2560 แล้วมีความเห็นวา่ เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานดงักลา่ว ถกูต้องตรงตามมติของที่ประชมุ และได้สง่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามเอกสารแนบ 1  

ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิม่เตมิ 
ปรากฎวา่ไมม่ีไมผู่้ เข้าร่วมประชมุสอบถาม  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560  

มติที่ประชุม   

รับทราบรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2560 

 ประธานขอให้นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ รายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ 

 นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชมุทราบเก่ียวกบัโครงสร้างธุรกิจหลกั 4 กลุม่ธุรกิจของบริษัทฯ 
ดงันี ้

1. ธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 
กลุม่ธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางอากาศ แบง่ออกเป็น 3 ธุรกิจยอ่ย ได้แก่ 
 1.1 ธุรกิจการเป็นตวัแทนขายระวางสนิค้าให้แก่สายการบิน (General Sales Agent for Airlines) 
 บริษัทฯ ด าเนินงานขายระวางสนิค้าและงานปฏิบตัิการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางอากาศ

ให้แก่สายการบินที่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทุนเป็นตวัแทน เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
สายการบินศรีลงักาแอร์ไลน์ และสายการบินเจจแูอร์ เป็นต้น  
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1.2 ธุรกิจผู้ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศแบบขายส่ง (Wholesale Air Freight 
Business) 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรับจดัการขนส่งสินค้าทางอากาศทัง้ระหว่างประเทศและภายในประเทศ แบบ
ขายสง่ โดยกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ ส าหรับการขนสง่สินค้าทางอากาศ ได้แก่ผู้ ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าทางอากาศราย
ยอ่ย  

1.3 ธุรกิจผู้ให้บริการคลงัสนิค้าและบริการท่ีเก่ียวเนื่องในภาคพืน้อากาศยาน (Air Cargo Terminal) 
 ธุรกิจผู้ ให้บริการคลงัสินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องในภาคพืน้อากาศยาน เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเปิด

ด าเนินการได้เมื่อต้นปี 2561  โดยบริษัทฯ ได้รับสญัญาจากการท่าอากาศยานในการบริหารคลงัสินค้าภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศที่ทา่อากาศยานดอนเมือง โดยเป็นธุรกิจเฉพาะที่อยูใ่นเขตอารักขาของกรมศลุกากรและการทา่อากาศยาน 

ธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางอากาศทัง้ 3 ประเภทข้างต้น ถือวา่เป็นธุรกิจที่สง่เสริมกนั และในประเทศไทยมีบริษัทท่ีด าเนิน
ธุรกิจครบทัง้ 3 ประเภท คอ่นข้างจ ากดั 
2. ธุรกิจการให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเลและทางบก 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตวัแทนขายระวางสนิค้าสายการเดินเรือและให้บริการการขนสง่สนิค้าทางทะเลโดยใช้ระบบตู้คอน
เทนเนอร์ (FCL) ท าการจ าหน่ายระวางขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบขายส่ง และ
ให้บริการครอบคลมุงานปฏิบตัิการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการขนสง่สินค้าทางทะเลให้แก่สายการเดินเรือ  โดยปัจจุบนั 
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทนุของทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนสายการเดินเรือริเชา สายการเดินเรือรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน เและ
เป็นตวัแทนสายเรือซีเค ไลน์ ของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่าง
ประเทศทางทะเลแบบไมเ่ต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)  โดยร่วมทนุกบัเอ็กคู่ เวิลด์ไวด์ ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระดบัโลกด้านรับจดัการ
ขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้ ให้บริการรับจดัการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศราย
ยอ่ย 
3. ธุรกิจการให้บริการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 

ในกลุ่มธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทัง้ทาง
อากาศ ทางทะเล และทางถนน (Cross Border) ให้แก่ลกูค้าผู้น าเข้าและสง่ออกโดยตรง โดยมีบริการครอบคลมุเร่ืองพิธีการ
ด้านศุลกากร และธุรกิจบริการการขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้าในประเทศแบบครบวงจร ทัง้การรับสินค้าจากโรงงาน 
ท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน เพื่อน าสง่หรือจดัเก็บเข้าคลงัสินค้า บริการคลงัสินค้าให้เช่า และบริการบริหารสินค้าคงคลงั ให้แก่
ลกูค้าผู้น าเข้าและสง่ออก 
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4. ธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตราย 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์ระหวา่งประเทศทัง้ทางอากาศและทางทะเล บริการ
เดินพิธีการศลุกากรและตวัแทนออกของ (Customs Clearance) ทัง้ส าหรับการน าเข้าและการสง่ออก บริการคลงัสินค้าและ
จดัการสนิค้าคงคลงัส าหรับสนิค้าอนัตรายและเคมีภณัฑ์โดยเฉพาะ โดยปัจจบุนั ฐานลกูค้าในกลุม่นี ้เป็นกลุม่บริษัทข้ามชาติ 

โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจหลกัของทางบริษัทฯ จะมีกรรมการจดัการของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะเป็น
ผู้ดแูลและบริหารจดัการ 

 นายทิพย์ ดาลาล ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 
เทา่กบั 1,548.7 ล้านบาท 2,075.6 ล้านบาท และ 2,294.6 ล้านบาท ในปี 2558-2560 ตามล าดบั โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
โดยแบง่ตามกลุม่ธุรกิจหลกั เป็นดงันี ้

กลุ่มธุรกิจ 
รายได้ (ล้านบาท) 

2558 % สัดส่วน
รายได้ 2559 % สัดส่วน

รายได้ 2560 % สัดส่วน
รายได้ 

1. ธุรกิจขนสง่สนิค้าทางอากาศ 1,284.0 69.4% 1,753.3 72.3% 1,863.9 71.4% 
2. ธุรกิจขนสง่สนิค้าทางทะเลและทางบก 97.1 5.2% 83.3 3.4% 87.0 3.3% 
3. ธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ 80.4 4.3% 121.1 5.0% 105.4 4.0% 
4. ธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์ 
    และสนิค้าอนัตราย 

 
371.1 

              
20.1% 

 
453.0 

 
18.7% 

 
539.7 

 
20.7% 

5. ธุรกิจอื่นๆ 16.9 0.9% 15.3 0.6% 14.8 0.6% 
รวม 1,849.5 100.0% 2,426.0 100.0% 2,610.8 100.0% 

รายการระหวา่งกนั 300.8  350.4  316.2  
รวม 1,548.7  2,075.6  2,294.6  

 

บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่เติบโตมากขึน้เช่นกนั ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในปี 2558-
2560 เท่ากบั ร้อยละ 19.7  ร้อยละ 22.4 และร้อยละ 23.2 ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหาร
จดัการอตัราก าไรขัน้ต้นให้ดีขึน้ 

 ในปี 2558-2560  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 27.4 ล้านบาท 94.5 ล้านบาท และ 129.6 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัรา
ก าไรสทุธิเท่ากับร้อยละ 1.8 ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 5.6 ตามล าดบั โดยภาพรวมบริษัทฯ มีการเติบโตทัง้ด้านรายได้และก าไร 
ทัง้นี ้อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิในปี 2560 เมื่อเทียบกบัปีก่อน คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 37.2 ซึ่งเป็นอตัราที่สงูเกิน
กวา่เปา้หมายที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. นายบุญเกียรติ เจนบุญลาภ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนทัง้หมดในปีนีจ้ านวนเท่าใด ประมาณการ
เติบโตของรายได้ในปีนีต้ามเป้าหมายของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละเท่าใด และการเข้าลงทนุในประเทศไทยโดย บริษัท 
อาลบีาบา ของนายแจ็ค หมา่ จะมีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทางบวกหรือทางลบ หรือไมอ่ยา่งไร 

            2. นายมานิตย์  เลิศสาครศิริ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า (1) เดิมอตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2559 อยู่ที่ร้อย
ละ 34 แต่อตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 10 เป็นอตัราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นเพราะ
สาเหตุใด และคาดว่าอตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2561 จะเป็นอย่างไร (2) บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 746 ล้านบาท ณ 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเงินจ านวนดงักลา่วอยู่ในรูปเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ า และเป็นเงินที่บริษัทฯ 
ได้รับจากการเข้าตลาดหลกัทรัพย์นัน้ บริษัทฯ มีแผนการน าเงินดงักล่าวไปลงทุนอย่างไร เนื่องจาก หากบริษัทฯ ไม่น าเงิน
ดงักลา่วไปลงทนุ จะมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) (3) ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการช าระ
หนีข้องบริษัทฯ  ลดลงจาก 120 วนั ในปี 2559  เป็น 93 วนั ในปี 2560  เป็นเพราะสาเหตุใด การเข้าตลาดหลกัทรัพย์ท าให้
บริษัทฯ ต้องช าระเจ้าหนีเ้ร็วขึน้ หรืออยา่งไร 

 นายทิพย์ ดาลาล ได้ตอบค าถามดงักลา่วข้างต้น ดงันี ้

- ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561  บริษัทฯ ตัง้เปา้อตัราการเติบโตของรายได้อยูท่ี่ร้อยละ 15-20 โดยแตล่ะกลุม่
ธุรกิจจะมีอตัราการเติบโตไมเ่ทา่กนั   

- ในส่วนของอตัราการเติบโตของรายได้ในปี 2560 ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 นัน้ เนื่องจากมีปัจจัยทาง
ธุรกิจที่สง่ผลกระทบต่ออตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ อยูห่ลายปัจจยั อาทิเช่น วิธีการบนัทกึบญัชีและภาษี เป็นต้น อีกทัง้ 
รายได้ของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอตัราคา่ระวางเรืออตัราคา่ระวางสินค้าทางอากาศ และอตัราแลกเปลี่ยนท่ีมีการปรับตวั
ขึน้ลงอย่างผนัผวน ดงันัน้ เพ่ือให้สะท้อนภาพการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเติบโตของก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิมากกวา่
การเติบโตของรายได้ โดยเน้นการเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิ 

- ด้านแผนการลงทนุ นายทิพย์ ดาลาล ชีแ้จงวา่ ตัง้แตบ่ริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์มาเป็นระยะเวลา 8 
เดือน บริษัทฯ ได้น าเงินที่ได้รับจากการ IPO ไปใช้เป็นเงินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียน เช่น ช าระหนี ้เพื่อลดภาระดอกเบีย้สถาบนั
การเงิน ปรับปรุงคลงัสินค้าที่ทา่อากาศยานดอนเมือง ขยายคลงัสนิค้าของสนิค้าเคมีภณัฑ์และสินค้าอนัตราย รวมถึงการลงทนุใน
หวัรถลากส าหรับธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเลและทางบก เป็นต้น ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว โดย
ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้ใช้เงินท่ีได้รับจาก IPO แล้วทัง้สิน้ 263 ล้านบาท และยงัมีเงินคงเหลืออีกประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ 
วางแผนที่จะน าเงินคงเหลือดงักลา่วไปใช้ในการขยายธุรกิจในปีนีแ้ละปีถดัไป ทัง้นี ้ด้วยรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นธุรกิจ Logistics Management  บริษัทฯ จึงไมม่ีความจ าเป็นต้องลงทนุใน Heavy Asset ซึง่ต้องใช้เงินลงทนุสงูมากนกั แตก่าร
ลงทุนของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปแบบการลงทุนในระบบการบริหารจัดการบริการโลจิสติกส์และคลงัสินค้ามากกว่า เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรบคุคล เป็นต้น 
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นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่  

           -         รายได้จากกลุม่ธุรกิจให้บริการขนสง่สนิค้าทางทะเลและทางบกมีอตัราการเติบโตที่เพิ่มมากขึน้ในปีที่ผา่นมา แต่
งบการเงินของบริษัทฯ ไมอ่าจสะท้อนอตัราการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มมากขึน้จากธุรกิจดงักลา่ว เนื่องจากบริษัทร่วมลงทนุของ
บริษัทฯ กบัหุ้นสว่นทางธุรกิจ ได้แก่ CK Line และเอ็กคู ่เวิลด์ไวด์ ไมถื่อเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องบนัทกึบญัชี
เงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสยี และไมส่ามารถน ารายได้จากธุรกิจดงักลา่วมารวมกบัรายได้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ 

-         ระยะเวลาการจ่ายเจ้าหนีข้องทางบริษัทฯ ที่เร็วขึน้นัน้ เมื่อเทียบกบัระยะเวลาการเรียกเก็บลกูหนีจ้ะเห็นได้วา่เร็ว
ขึน้เช่นกนั ดงัจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่คอ่นข้างดี 

นายมานิตย์  เลศิสาครศิริ กลา่วขอบคณุประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ส าหรับค า
ชีแ้จงด้านแผนการลงทุน และรูปแบบการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรมีแผนการลงทุนที่ชดัเจน 
ส าหรับเงินที่ได้รับจาก Initial Public Offering เพื่อปรับปรุงอตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อตัราชีว้ดัหลกัของความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ 

ส าหรับค าถามจากผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าลงทนุในประเทศไทยโดย 
บริษัท อาลบีาบา ของนายแจ็ค หมา่ นัน้  นายทิพย์ ดาลาล ชีแ้จงวา่บริษัทฯ เน้นการให้บริการขนสง่ระหวา่งประเทศเป็นหลกั โดย
การให้บริการขนสง่ในประเทศเป็นเพียงลกัษณะการตอ่ยอดธุรกิจ บริษัทฯ จงึเห็นวา่การเปลีย่นแปลงด้านรูปแบบการค้าจาก Trade 
เป็น E-commerce เป็นโอกาสทางธุรกิจ เน่ืองจากก่อให้เกิดกลุม่ demand และ supply ใหม่ การลงทนุเพิ่มเติมในประเทศไทยถือ
เป็นปัจจยักระตุ้นให้ตลาดปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ โดยบริษัทฯ มุง่เน้นที่จะประกอบธุรกิจ e-logistics ส าหรับการขนสง่ระหว่าง
ประเทศให้มากขึน้ และส าหรับนโยบายการเข้าซือ้ธุรกิจใหม่ บริษัทฯ มีแผนการเข้าซือ้ธุรกิจอย่างน้อย 1 โครงการต่อปี โดยร่วม
ลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ  

ประธาน กลา่วขอบคณุค าชีแ้จงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และน้อมรับ
ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานตามความเหมาะสมตอ่ไป 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2560 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2560 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี  
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 ประธานขอให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ 
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 นายวิรัช นอบน้อมธรรม ชีแ้จงวา่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท 
PricewaterhouseCoopers ABAS จ ากัด และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ก่อนที่จะน ามาเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวนันี ้ดงัรายละเอียดทีป่รากฎอยูใ่นหมวดวา่ด้วย “งบการเงิน” ของ
รายงานประจ าปีในเอกสารแนบ 2 ที่ทางบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 นายวิรัช นอบน้อมธรรม กลา่วสรุปภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ส าคญัดงันี ้

 รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 10.6 จากรายได้รวมเทา่กบั 2,075.6 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 2,294.6 
ล้านบาท ในปี 2560  โดยธุรกิจที่สร้างรายได้มากที่สุดใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

▪ รายได้จากธุรกิจขนสง่สินค้าทางอากาศในปี 2560 เท่ากบั 1,863.9 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 6.3 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายได้จากธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเลและทางบกในปี 2560 เท่ากบั 87 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 
4.4 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจตวัแทนสายการเดินเรือ CK Line มีอตัราการเติบโตที่เพ่ิมมากขึน้ 
แต่รายได้ดงักล่าวไม่ถูกน ามารวมในการบันทึกบญัชี เนื่องจากธุรกิจดงักล่าวด าเนินการโดยบริษัทร่วมของ
บริษัทฯ 

▪ รายได้จากธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ในปี 2560 เท่ากบั 105.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน 

▪ รายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์และสินค้าอนัตรายในปี 2560 เทา่กบั 539.7 ล้านบาท ซึง่เติบโตขึน้
ในอตัราร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้รวม และจดัแบ่งตามกลุม่ธุรกิจ ได้แก่ ร้อยละ 71 จากธุรกิจขนสง่
สนิค้าทางอากาศ และร้อยละ 21 จากธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภณัฑ์และสนิค้าอนัตราย 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นในปี 2560 เทา่กบั 531.4 ล้านบาท โดยเติบโตจากก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ที่ 465.3 ล้านบาท ซึง่คิด
เป็นอตัราการเติบโตของก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 14.2 ซึ่งเป็นอตัราที่สงูกว่าอตัราการเติบโตของยอดขาย โดยสามารถแบ่งก าไร
ขัน้ต้นตามประเภทธุรกิจดงันี ้ 

▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนสง่สินค้าทางอากาศในปี 2560 เท่ากบั 320.7 ล้านบาท โดยเติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 
32.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจขนสง่สินค้าทางทะเลและทางบกในปี 2560 เท่ากบั 38.5 ล้านบาท โดยเติบโตขึน้ในอตัรา
ร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจการบริหารจดัการโลจิสติกส์ในปี 2560 เท่ากบั 42.0 ล้านบาท ลดลงในอตัราร้อยละ 40.1 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจโลจิสติกส์ส าหรับเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตรายในปี 2560 เท่ากับ 142.1 ล้านบาท ซึ่ง
เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

ทัง้นี ้จะเห็นได้วา่สดัสว่นก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจการขนสง่สนิค้าทางอากาศตอ่ก าไรขัน้ต้นรวม เทา่กบั ร้อยละ 59  เทา่นัน้ 
ซึ่งเป็นสดัส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสดัส่วนรายได้จากธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศต่อรายได้รวม ดงันัน้ จะเห็นได้วา่
อตัราก าไรขัน้ต้นจากกลุม่ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจขนสง่สินค้าทางอากาศ เป็นปัจจยัที่ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้น
ของบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึน้ด้วย  

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในปี 2560 เท่ากับ 129.6 ล้านบาท เติบโตขึน้ในอตัราร้อยละ 37.2 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิที่ 94.5 
ล้านบาท ในปี 2559 โดยอตัราก าไรสทุธิในปี 2560 เทา่กบัร้อยละ 5.6 ในขณะท่ีอตัราก าไรสทุธิในปี 2559 อยูท่ี่ร้อยละ 4.6 

ด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 เท่ากบั 1,556 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1,064 ล้าน
บาทในปี 2559 โดยเป็นผลมาจากเงินสดที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  หนีส้ินและสว่นของผู้
ถือหุ้น ณ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 441 ล้านบาท และ 1,115 ล้านบาท ตามล าดบั 

นายวิรัช นอบน้อมธรรม รายงานอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯ ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้ 

▪ อตัราผลตอบแทนต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ลดลงเป็นร้อยละ 17.8 ในปี 2560 เนื่องจากสว่นของผู้
ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ดี อตัราดงักล่าวยงัถือได้ว่าอยู่ในระดบั
มาตรฐานเมื่อเทียบกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

▪ อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนลดลงจาก 2.12 เท่า ในปี 2559 เป็น 0.40 เท่า ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คงของบริษัทฯ 

▪ หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 0.25 เท่า เป็น 0.04 เท่า ในปี 2560 เนื่องจากภาระเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารซึง่ลดลง และทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้เพื่อรับรองการเสนอขาย IPO 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,611 100 
2. ไมเ่ห็นด้วยย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

ประธานขอให้นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

นายวิรัช นอบน้อมธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ  40 ของก าไรสทุธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี และทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผกูพนัตาม
เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่สถาบนัการเงิน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 216,032,559 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

ทัง้นี ้ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ซึง่คิดเป็นเงินจ านวน 10,801,627.91 บาท ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า  ในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแล้วหุ้นละ 0.2134 บาท การค านวณอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 จะต้องรวมเงินปันผลระหวา่งกาลที่
จ่ายไปแล้วหรือไม ่

2. นายบญุเกียรติ เจนบญุลาภ ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นวา่บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์ที่มีราคาหุ้นอยูใ่นระดบั
เดียวกันกบัราคาหุ้นของบริษัทฯ มีอตัราจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ 0.20 บาท ซึ่งเป็นอตัราปันผลที่สงูกว่าอตัราปันผลของ
บริษัทฯ 

นายวิรัช นอบน้อมธรรม ชีแ้จงวา่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ก่อนการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เพื่อตอบแทนผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ท าธุรกิจนีม้าเป็นระยะเวลา 15 ปี ทัง้นี ้การจ่ายปันผลในครัง้นี ้นบัเป็นครัง้
แรกภายหลงัจาก IPO ในเดือนกนัยายน 2560  ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีแรกดงักล่าวไม่น้อยกว่าบริษัทอื่นๆ ในตลาด
หลกัทรัพย์ที่มีการด าเนินธุรกิจที่คล้ายคลงึกนั 
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นายณฐัสิทธ์ิ เทิดสิทธิกุล ที่ปรึกษากฎหมายชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจ าปี 2560 ได้รับการ
อนุมตัิโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องครบถ้วน และการจ่ายเงินปันผลในปีแรกนีถื้อได้ว่าเป็นปีฐานของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ IPO ในไตรมาสที่ 4/2560 และมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนยงัไมค่รบปี 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมาย 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2560 และก าไรสะสม โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มี
สิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
10,801,627.91 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานขอให้นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู ่ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้กรรมการออก
ในจ านวนที่ใกล้กบัจ านวน 1 ใน 3 ที่สดุ ในการประชมุสามญัประจ าปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น 
ซึง่เป็นการพ้นจากต าแหนง่กรรมการครัง้แรก จึงใช้วิธีจบัฉลากออก โดยมีรายช่ือกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่ดงันี ้

1. นายวฒุิพงษ์    โมฬีชาติ  กรรมการอิสระ 
2. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ 
3. นายทิพย์ ดาลาล  กรรมการ 
4. นางดรุณี  รักพงษ์พิบลู กรรมการ 
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 ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ไม่มีท่านผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้ด าเนินการสรรหาและพิจารณา
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียงดออกเสียงลงคะแนน) จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 ทา่นดงักลา่วกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

 ทัง้นี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิให้เป็นไป
ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และรายละเอียดประวตัิและประสบการณ์
ท างานของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามเอกสารแนบ 3  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  

  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม   

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 4 ทา่น ที่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ เป็นกรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2) นายวิภธูา ตระกลูฮนุ เป็นกรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
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2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

3) นายทิพย์ ดาลาล เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

4) นางดรุณี รักพงษ์พิบลู เป็นกรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 6    พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม  

  ประธานขอให้นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดถึง
เหตผุลและความจ าเป็นของการแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่พิ่มเติมอีกหนึง่ต าแหนง่ 

 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับสนิค้าเคมีและ
สินค้าอนัตรายของทางบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
เพิ่มเติม ซึง่บริษัทฯ ได้เสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 ทา่น ดงันี ้

 1)  นายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการ 

  โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้พิจารณา
คณุสมบตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหมด่งักลา่ว ซึง่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
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และก าหนดคา่ตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือนายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการใหมข่องบริษัทฯ 
เนื่องจากเป็นบคุคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ทัง้นี ้รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ท างานของนายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการ ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว ตามเอกสารแนบ 4 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลือกตัง้นายเฉลมิศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ เป็นกรรมการเข้าใหมเ่พ่ิมเติม 

มติที่ประชุม   

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเลือกตัง้นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรินทร์ เป็นกรรมการเข้าใหม่
เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

ประธานขอให้นายวภิธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

นายวิภธูา ตระกูลฮุน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการ จากการเทียบเคียงกบับริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกบั
ทางบริษัทฯ  นอกจากนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เป็นไปตามข้อ  22 ของข้อบังคบัของบริษัทที่ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ   
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  โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 มีดงันี ้    

 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2561  รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000 
บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม 
นอกจากนีก้รรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จ
กรรมการ 

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถาม
เพ่ิมเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม   

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2561 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ ในจ านวนไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้จดัสรรตามความเหมาะสม ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

 

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธาน                                       
- กรรมการ 

 
-                                              
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
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มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561  

 ประธานขอให้นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

 นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ด้วย
วิธีการเปรียบเทียบคณุสมบตัิ ข้อเสนองาน และคา่ตอบแทน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัผู้สอบบญัชีอื่นสองรายตามที่ทาง
คณะกรรมการจดัการน าเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี โดยมีรายนามผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1. นายวิเชียร ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3977 และ/หรือ  

2. นางสาวสขุมุาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4843 และ/หรือ  

3. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4474  

 โดยให้ผู้สอบบญัชีดงัมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  จดัหาผู้สอบบญัชีอื่นท าหน้าที่แทนได้ ทัง้นี ้ข้อมลูของ
ผู้สอบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุที่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบบญัชี โดยเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 2561 ส าหรับ
การสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นจ านวน 7,295,000 บาท โดยค่าตอบแทนสอบบญัชีดงักลา่วครอบคลมุการ
สอบบญัชีงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจ านวน 15 บริษัท และการบญัชีงบการเงินรวมของบริษัทฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก  

 ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 
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มติที่ประชุม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 โดยมี
รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีงที่ลงคะแนน 
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
และใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 461,884,711 100 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยั หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จง ข้อ
ซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ี การ
ลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

- นางสาวสราวีย์ เจนวฒุิกมลชยั ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงเร่ือง (1) ระยะเวลาของสญัญาที่ทางบริษัทฯ ได้เป็นตวัแทนขายระวาง
สินค้าให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  รวมถึงความเสี่ยงทางธุรกิจอนัอาจจะเกิดขึน้ หากทาง
บริษัทฯ ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  (2) การให้บริการขนส่ง
ไปรษณียภณัฑ์ให้แก่ไปรษณีย์ไทยในปัจจบุนั สถานการณ์เป็นอยา่งไรบ้าง 

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ตอบค าถามดงักลา่วข้างต้น ดงันี ้

- สญัญาระหว่างบริษัทฯ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ มีระยะเวลา 3 ปี โดยฉบบัปัจจุบนัมี
ระยะเวลาระหวา่งปี 2560-2562   ในเร่ืองความเสีย่งทางธุรกิจอนัอาจจะเกิดขึน้ ในกรณีที่ไมไ่ด้รับการตอ่สญัญานัน้ เป็นเร่ืองที่
ทางบริษัทฯ ให้ความระมดัระวงัและไม่ประมาทในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพฒันาคณุภาพการให้บริการที่ดีแก่ลกูค้าที่ใช้
บริการอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายธุรกิจการให้บริการคลงัสินค้าและบริการที่เก่ียวเนื่องในภาคพืน้อากาศยาน (Air Cargo 
Terminal) ซึง่จะช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถควบคมุคณุภาพการให้บริการด้านการปฏิบตัิการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการ
ขนสง่สินค้าทางอากาศให้แก่สายการบินที่ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนได้ดียิ่งขึน้   นอกจากนี ้ ทางบริษัทฯ ยงัมีแผนการขายและ
การตลาดที่จะสนบัสนนุให้ทางบริษัทฯ สามารถขายระวางสินค้าให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เอ็กซ์ ให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสญัญาที่ก าหนดไว้ โดยตลอดระยะเวลาร่วม10 ปีที่บริษัทฯ ได้เป็นตวัแทนให้แก่สายการบิน
ไทยแอร์เอเชียนัน้ โดยสว่นใหญ่บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจและปฏิบตัิได้ตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ก าหนดในสญัญา   
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เอกสารแนบ 1 
 

 

- ในปัจจุบนัทางบริษัทฯ ยงัคงให้บริการขนสง่ไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ สว่นการ
ให้บริการขนสง่ไปรษณีย์ภณัฑ์ทางอากาศภายในประเทศที่ทา่อากาศยานดอนเมืองนัน้ ทางบริษัทฯ ต้องรอความพร้อมของทาง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั   ในการกลบัมาใช้บริการหลงัจากที่ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดการขนสง่สนิค้าสนิค้าทางอากาศของบริษัท ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอืน่
ใดอีก 

ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
น าไปพิจารณาตอ่ไป 

 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

 

      ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 

       (นายเกริกไกร จีระแพทย์) 

       ประธานกรรมการบริษัท 

 

      ลงช่ือ    เลขานกุารท่ีประชมุ 

       (นางดรุณี รักพงษ์พิบลู) 

           เลขานกุารบริษัท 

 
 




