
  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันที ่20 เมษำยน 2563 

 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

ของ 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 
การประชุมจัดขึน้เมื่อวันจันทรท์ี่  20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่  628 อาคารทริพเพิลไอ ชั้น L  

ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120 โดยมีนายเกริกไกร จีระแพทย ์ประธาน
กรรมการบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธำน”) 

นายภทัรพล ปณุยเศวต พิธีกรการประชมุ (“พธิีกรกำรประชุม”) ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิทั ทรพิเพิล ไอ    
โลจิสติกส ์ จ ากดั (มหาชน) ว่าบรษิัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
615,000,000 หุน้  มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  และทนุจดทะเบียนเรียกช าระแลว้เท่ากบั 304,653,887.50 บาท แบง่
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 609,307,775 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record 
Date) ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บรษิัทมีผูถื้อหุน้จ านวน 3,033 ราย 
พิธีกรการประชมุไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดด้  าเนินการเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการ
ประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัท ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ตัง้แต่วนัที่ 19 มีนาคม 2563  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มดว้ยเอกสาร
ประกอบการประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 27 มนีาคม 2563 ถกูตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบรษิัท จากนัน้ไดแ้จง้ถงึการอ านวยความสะดวกของสถานท่ีจดัการประชมุ ไดแ้ก่ ต าแหน่งที่ตัง้ของ
หอ้งน า้ ต าแหน่งประตทูางออก กรณีมีเหตฉุกุเฉิน และส าหรบัการสอบถามของผูถื้อหุน้ในปีนี ้ ใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถาม 
พรอ้มชื่อนามสกลุลงในกระดาษที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หบ้นโต๊ะ และขอใหย้กมือขึน้   เจา้หนา้ที่จะเดินไปหาเพื่อน ามาใหพ้ธีิกร
อ่านค าถาม ทัง้นี ้ ไดม้ีการแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชมุภายใตส้ถานการณร์ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (Covid-19) ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

ประธานกล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบอีกครัง้ว่า 
บริษัทไดด้  าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทใหผู้ถื้อหุน้
ทราบตัง้แต่วนัที่ 19 มีนาคม 2563  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ถกูตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนดในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ประธานไดม้ีการนบัองคป์ระชมุก่อนมีการประชมุ โดยอ่านสรุปจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง
และผูร้บัมอบฉนัทะ  

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้20,140,360 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.3054 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 153 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
438,657,830 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 71.9928 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 165 ราย  
นบัจ านวนหุน้ได ้458,798,190 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.2983 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 609,307,775 
หุน้  ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บังคับของบริษัท (ทั้งนี ้ภายหลังจากเปิดการประชุมไดม้ีผูถื้อหุน้
ทยอยเขา้รว่มประชุมเพิ่มขึน้ ทัง้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุทัง้สิน้  172 
ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 459,085,942 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.3455 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท) 
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ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีของบริษัท ที่เขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วม
ชีแ้จงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัท ไดเ้ชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักกฎหมายสากล 
สยามพรีเมียร ์จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมายอิสระท าหนา้ที่ดูแลการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และร่วมเป็นสกัขีพยานใน
การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
 
กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1.   นายเกรกิไกร จีระแพทย ์ ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ  
2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     รองประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / 

กรรมการอิสระ 
5. นายทิพย ์ดาลาล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / ประธานกรรมการจดัการ  
6. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการจดัการ / กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / ประธานอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  
7. นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ  / กรรมการจัดการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการ

บรหิารความเส่ียง  
8. 
 

นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / อนุกรรมการ
บรหิารความเส่ียง                                                                                                   

9. นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู กรรมการ / กรรมการจดัการ / เลขานกุารบรษิัท 
10. นายจิโรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
11. นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่
เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 
 
ทีป่รึกษำกฎหมำย 

1. คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา  บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั  
 
ผู้สอบบัญช ี

1. คณุไพศาล บญุศิรสิขุะพงษ์  ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 
2. คณุพจนคัร ปักษี ผูส้อบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) 

 
ผู้แทนอำสำพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. คณุวิรตัน ์ตรงพิทกัษ์กลุ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 
 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นในกำรร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

1. คณุสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
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เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด  
ที่เก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทางบรษิัท ประธานขอให ้คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จง
ใหท้ี่ประชมุทราบขัน้ตอนการประชมุและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชุมในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 
โดยจะมีการน าเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความ
คิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอความเห็นหรือมีข้อ
ซักถาม จะถูกขอใหย้กมือขึน้ และแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบ หากจะเสนอหรือ
ซักถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามเมื่อการประชุมได้
ด าเนินมาถึงวาระท่ี 16 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ในกรณี 
ที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทั้งนี ้ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการ 
ไม่ถือเป็นส่วนไดเ้สียพิเศษ 

• ในการลงมติที่ประชุม ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียง  
ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 
จะตอ้งกรอกบัตรลงคะแนนที่ไดร้บัแจกจากเจา้หน้าที่ก่อนเขา้ร่วมประชุมว่าประสงคท์ี่จะ
ลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่จัดเก็บใบลงคะแนน 
บริษัท จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ ในส่วนท่ีเหลือทัง้หมดจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุน้แสดงความเห็น
คดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

• เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ) ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นดว้ย  
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป 

• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ ตามสไลดด์า้นหนา้ 

• อย่างไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจ  
ไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม  

 ส าหรบัการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไวใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นดงันี ้

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ระเบียบวาระที่ 5 
(พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารอง
ตามกฎหมาย) ระเบียบวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการ
ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ) ระเบียบวาระที่ 8 (พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ
การก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563) ระเบียบวาระที่ 12 (พิจารณาอนุมัติการออกและ
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เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering)) และระเบียบวาระที่ 15 (พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุน) ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม ไดแ้ก่ระเบียบวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563) ซึ่งบรษิัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่  ระเบียบวาระที่ 9 (พิจารณาอนุมัติการแกไ้ข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท ขอ้ 4. และ 34. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ และ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์) ระเบียบวาระที่ 10 
(พิจารณาอนุมัติการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการควบคุมกิจการในบริษัท เทเล
พอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั) ระเบียบวาระท่ี 11 (พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน
ในบรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั (SAL)) ระเบียบวาระท่ี 13 (พิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท) และระเบียบวาระที่ 14 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน) ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ทัง้นี ้ระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 2 และระเบียบวาระท่ี 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้น ประธานจึงไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญ
ประชมุเป็นล าดบั 
 
วำระที ่1  ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าไม่มีเรื่องที่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ จึงเขา้สู่วาระถดัไป 
 
วำระที ่2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวันที ่24 เมษำยน 2562 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท  พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 แลว้มีความเห็นว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานดงักล่าว ถูกตอ้งตรงตามมติของที่
ประชมุ และไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ตามเอกสารแนบ 1  

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและให้
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 มติทีป่ระชุม   
 รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
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วำระที ่3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและ

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ซึ่งรวมถึงการอธิบายในหัวข้อ “ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ: 
Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปล่ียนแปลงตวัเลขของ งบการเงินรวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ” 
ที่กระทบต่อบรษิัททัง้ดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนยัส าคญัใหท้ี่ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

  ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจที่บรษิัทด าเนินการอยู่ 4 กลุ่มธุรกิจเดิม ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้
ทางอากาศ กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบก กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส ์และกลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตรายนัน้ สามารถสรุปภาพรวมผลการด าเนินการในปี 2562 ถึงเรื่องจ านวน
รายไดข้องบรษิัทยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2560 - 2562 ดงันี ้
  ในปี 2560 บริษัทมีรายได ้2,294.6 ลา้นบาท ในปี 2561 บริษัทมีรายได ้2,770.6 ลา้นบาท และในปี 
2562 บริษัทมีรายได ้2,712.5 ลา้นบาท จะเห็นไดว้่าในปี 2562 รายไดข้องบรษิัทลดลงจากปี 2561 ราว 60 ลา้นบาท โดย
มีสาเหตุหลกัประเด็นแรกมาจากเรื่องของอตัราค่าระวางขนส่ง เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจการส่งออกของ 
ประเทศไทยติดลบ ท าใหค้่าระวางโดยเฉล่ียลดลง ประเด็นที่สองคือเรื่องของค่าเงินบาท เนื่องจากบรษิัทมีรายรบัท่ีเป็นเงิน
สกลุดอลลารส์หรฐัดว้ย จึงเป็นผลท าใหฝ่ั้งของรายไดล้ดลง 
  ทัง้นี ้สดัส่วนของรายไดแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจ รายไดส้งูสดุคือ กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ทางอากาศ
คิดเป็นรอ้ยละ 73 รายไดท้ี่รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑ ์และสินคา้อนัตรายคิดเป็นรอ้ยละ 17 กลุ่ม
ธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสค์ิดเป็นรอ้ยละ 6 กลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกคิดเป็นรอ้ยละ 
3 และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 1 ตามล าดบั ส าหรบัส่วนก าไรขั้นตน้ของปี 2560 - 2562 ที่ผ่านมา ปี 2560 มีก าไร
ขัน้ตน้ที่ 531.4 ลา้นบาท ปี 2561 มีก าไรขัน้ตน้ที่ 484.6 ลา้นบาท และปี 2562 มีก าไรขัน้ตน้ที่ 438.1 ลา้นบาท โดยก าไร
ขัน้ตน้มียอดลดลง สาเหตหุลกัมีผลมาจากเรื่องของตน้ทนุในกลุ่มธุรกิจการใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ทางอากาศเพราะบริษัทมี
การประกนัรายไดข้ัน้ต ่าใหก้บัทางสายการบิน จึงมีผลท าใหต้น้ทนุเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ในดา้นก าไรสทุธิถึงแมร้ายไดจ้าก
ก าไรขัน้ตน้จะลดลง แต่ภาพรวมก าไรสทุธิของบริษัทมีจ านวนเพิ่มขึน้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560 บริษัทมี
ก าไรสทุธิอยู่ที่ 129.6 ลา้นบาท ปี 2561 อยู่ที่ 149.7 ลา้นบาท และปี 2562 อยู่ที่ 164.5 ลา้นบาท สาเหตหุลกัที่ก าไรสทุธิยงัคง
มีอตัราเติบโตอยู่ เนื่องจากบริษัทไดพ้ิจารณาภาพการด าเนินธุรกิจ และแนวโนม้ของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจึงไดม้ี
การปรบัตวัทัง้ในเรื่องของการเติบโตแบบ Inorganic โดยบริษัทไดเ้ขา้ไปซือ้กิจการโดยเฉพาะในต่างประเทศ ทัง้ที่ประเทศ
สิงคโปรแ์ละประเทศฮ่องกง เพื่อใหบ้รษิัทไม่ไดพ้ึ่งพิงเฉพาะแต่รายไดเ้ดิม ซึ่งจะเห็นไดว้่าการที่บรษิัทไดซ้ือ้กิจการทัง้ 2 ราย
นี ้จากตวัเลขและผลประกอบการจนถึงสิน้ปี 2562 ที่ผ่านมา สามารถยืนยนัไดว้่าบรษิัทมีการตดัสินใจที่ถกูตอ้ง และช่วยให้
บรษิัทสามารถมีการเติบโตอย่างสม ่าเสมอ 
  เหตกุารณส์ าคญัในปี 2562  

▪ มกราคม 2562  
 บริษัทไดร้่วมลงทุนกับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด)์ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการภาคพืน้

ส าหรบัอากาศยานและผูโ้ดยสาร คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.95 ดว้ยเงินลงทุน 80 ลา้นบาท 
ซึ่งจะมีการขออนมุตัิกบัผูถื้อหุน้ในวาระถดัไป บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยเเลนด)์ จ ากดั เป็น
บริษัทที่ร่วมทุนกับการท่าอากาศยาน หรือ AOT และเปิดบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บริการ
ภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (AOTGA) ซึ่งให้บริการภาคพืน้สนามบิน โดยบริษัท
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ดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีศกัยภาพและมีโอกาสทางธุรกิจสูง และมีความยากในการเขา้มาท า
ธุรกิจพอสมควร บรษิัท จึงตดัสินใจลงทนุในบรษิัทนี ้

▪ มีนาคม 2562 
 บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ในบรษิัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ดว้ย

เงินลงทนุกว่า 536.8 ลา้นบาท ซึ่งประกอบธุรกิจตวัแทนขายระวางสินคา้ใหก้บัสายการบินใน
ภูมิภาคเอเชีย โดย บริษัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด นัน้ มีส านกังานอยู่หลายที่
ในภูมิภาคเอเชีย โดยส านักงานหลกัที่มีธุรกรรมอยู่จ  านวนมากคือ ประเทศฮ่องกง ประเทศ
เวียดนาม และรวมถึงประเทศไทยดว้ย นอกจากนี ้ในเดือนมีนาคม บรษิัท ยงัไดร้บัการแต่งตัง้
ใหเ้ป็นตวัแทนของสายการบิน ยเูอส – บงัคลาอีกดว้ย 

▪ กรกฎาคม 2562 
 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในบริษัท เอ็กเซล แอร ์(แคมโบเดีย) จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 32 เพื่อเป็น

ตวัแทนขายระวางสินคา้ในประเทศกมัพชูา 
▪ กนัยายน 2562 
 บริษัทไดเ้ขา้ซือ้หุน้เพิ่มทุนในบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด โดยมีสดัส่วนเพิ่มขึน้

เป็นรอ้ยละ 15.86  
▪ ธันวาคม 2562 
 บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด กับบริษัท Teleport 

Everywhere Pte., Ltd. เพื่อให้บริการขายระวางสินคา้สายการบิน และบริการโลจิสติกส์
ต่างๆ แก่กลุ่มสายการบิน และบริการโลจิสติกสต์่างๆ ให้กับกลุ่มสายการบินแอรเ์อเชีย
ทัง้หมด 

  ความคืบหนา้ในการลงทนุจาก IPO  
▪ เงินลงทุนในการซือ้กิจการของ DG Packaging Pte., Ltd. มีแผนในการลงทุน จ านวน 146.74 

ลา้นบาท โดยทยอยช าระในปี 2562 จ านวน 71.03 ลา้นบาท คงเหลือที่ช  าระในปี 2563 จ านวน 
75.71 ลา้นบาท 

▪ เงินทุนหมนุเวียน และเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ และเงินลงทุนในทรพัยสิ์นที่เก่ียวเนื่องกับ
ธุรกิจของบรษิัทจ านวน 187.26 ลา้นบาท ซึ่งไดใ้ชค้รบแลว้ในปี 2562  

 โดยสรุป มีการใช้เงินทุน IPO ที่จัดสรรใหม่คงเหลือจากสิน้ปี2561 เป็นจ านวนทั้งสิน้ 334 
ลา้นบาท มีจ านวนเงินที่ใชใ้นปี 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 258.29 ลา้นบาท และมีเงินคงเหลือ
จากสิน้ปี 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 75.71 ลา้นบาท 

นอกจากนี ้บริษัทภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ยงัมีแนวคิดในการเขา้
ร่วมโครงการกับภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตดว้ย โดยบริษัทก าลงัอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาแนวทางใน
การเขา้รว่มโครงการดงักล่าว ทัง้ในส่วนของบริษัทและบรษิัทย่อยดว้ย โดยในปี 2562 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ไดด้  าเนินการผลกัดนัใหท้างบริษัทตระหนกัถึงการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 
ทางบริษัทไดเ้ชิญวิทยากรมาอบรมใหค้วามรูใ้นหัวขอ้ “แนวทางการร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ
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ต่อตา้นการทจุรติ (CAC)” และตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัการเขา้รว่มโครงการฯ แก่ผูบ้รหิาร และพนกังาน ซึ่ง ณ ปัจจบุนับรษิัท
อยู่ระหว่างการเตรียมตวัเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) 

 ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มี
ผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2562  

มติทีป่ระชุม 
  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2562 
 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ 

วันที ่31 ธันวำคม 2562  
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ใหท้ี่ประชมุทราบ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจาก บรษิัท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด และไดผ่้านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เรียบรอ้ยแลว้   

ในการนี ้คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณางบการเงินดงักล่าวในการประชมุคณะกรรมการบริษัท และ
เห็นควรที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวนันี ้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ทัง้นี ้เนื่องจากขอ้มลูรายละเอียดทัง้หมดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีและในเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ จึงขออธิบายรายละเอียดโดยสงัเขปดงันี ้ 
  รายไดร้วมของบรษิัทลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อนในอตัรารอ้ยละ 2.1 จากรายไดร้วมจ านวน 2,770.6 ลา้น
บาทในปี 2561 เป็น 2,712.5 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตามภาพรวมการ
ส่งออกและน าเขา้ของประเทศในปี 2562 ซึ่งติดลบที่รอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 8.3 ตามล าดบั โดยธุรกิจที่สรา้งรายไดม้าก
ที่สดุใน 4 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

▪ รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2562 เท่ากับ 2,215.6 ลา้นบาท ซึ่งลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 2.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกในปี 2562 เท่ากับ 84.9 ลา้นบาท ซึ่งลดลง
ในอตัรารอ้ยละ 27.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสใ์นปี 2562 เท่ากับ 181.8 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 34.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดจ้ากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตรายในปี 2562 เท่ากบั 526.9 ลา้น
บาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 6.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ รายไดธุ้รกิจอื่นๆ เช่น รายไดด้อกเบีย้ รายไดก้ารใหบ้ริการพืน้ที่ส  านกังาน ในปี 2562 เท่ากบั 
15.2 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตเล็กนอ้ยในอตัรารอ้ยละ 0.3 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
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  รวมรายไดก้่อนสทุธิรายการระหว่างกันจ านวน 3,024.3 ลา้นบาท ซึ่งลดลง ในอตัรารอ้ยละ 2.7 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนและหลงัสทุธิรายการระหว่างกนัแลว้เท่ากบั 2,712.5 ลา้นบาท ซึ่งลดลง ในอตัรารอ้ยละ 2.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
  บริษัทมีก าไรขั้นตน้ในปี 2562 เท่ากับ 438.1 ลา้นบาท โดยลดลงจากก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 ที่ 484.6 
ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราการลดลงของก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 9.6 ก าไรลดลงมาจากส่วนของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศ 
สาเหตุหลกัอนัเป็นผลมาจากตน้ทุนค่าระวางในการท าสญัญาค า้ประกันค่าระวางขัน้ต ่ากบัสายการบินที่เป็นคู่เจรจา โดย
ปกติแลว้รายไดจ้ากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศจะมีการปรบัขึน้มาอย่างนอ้ยรอ้ยละ 10 เมื่อรายไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้
ทางอากาศไม่เติบโต จึงท าใหก้ าไรขัน้ตน้นัน้ลดลง โดยสามารถแบ่งก าไรขัน้ตน้ตามประเภทธุรกิจดงันี ้

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศในปี 2562 เท่ากบั 205.7 ลา้นบาท โดยลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 17.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบกในปี 2562 เท่ากบั 60.1 ลา้นบาท โดย
ลดลงในอตัรารอ้ยละ 16.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

▪ ก าไรขัน้ตน้จากธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสใ์นปี 2562 เท่ากบั 51.6 ลา้นบาท เติบโตขึน้
ในอตัรารอ้ยละ 43.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน  

▪ ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภัณฑแ์ละสินคา้อันตรายในปี 2562 เท่ากับ 126.8 
ลา้นบาท ซึ่งลดลงในอตัรารอ้ยละ 4.5 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

  บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2562 เท่ากับ 164.5 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.27 บาท เติบโตขึน้ใน
อัตรารอ้ยละ 9.9 เมื่อเทียบกับก าไรสุทธิที่ 149.7 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยอัตราก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 6.1 
ในขณะท่ีอตัราก าไรสทุธิในปี 2561 อยู่ที่รอ้ยละ 5.4 โดยสรุปรายละเอียดภาพรวมไดด้งันี ้

▪ รายได้รวมลดลงจาก 2,770.6 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 2,712.5 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็น    
รอ้ยละ 2.1 

▪ ก าไรขั้นตน้ลดลงจาก 484.6 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 438.1 ลา้นบาทในปี 2562 คิดเป็น       
รอ้ยละ 9.6                                      

▪ อตัราก าไรขัน้ตน้ขัน้ตน้ลดลงจากรอ้ยละ 17.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.1 ในปี 2562  
▪ รายได้อื่นลดลงจาก 18.4 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 11.8 ล้านบาทในปี 2562 คิดเป็น          

รอ้ยละ 35.9 
▪ ค่าใชจ้า่ยในการขายเพิ่มขึน้จาก 77.2 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 80.9 ลา้นบาทในปี 2562 คดิ

เป็นรอ้ยละ 4.8  
▪ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลงจาก 295.0 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 280.0 ลา้นบาทในปี 2562 

คิดเป็นรอ้ยละ 5.1 
▪ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้จาก 7.0 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 8.0 ลา้นบาทในปี 2562 

คิดเป็นรอ้ยละ 13.8  
▪ ก าไรจากเงินลงทุนใน JV & Ass เพิ่มขึน้จาก 32.1 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 96.1 ลา้นบาท 

ในปี2562 คิดเป็นรอ้ยละ 199.6  
▪ ก าไรสุทธิส่วนของบริษัท เพิ่มขึน้จาก 149.7 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 164.5 ลา้นบาทในปี 

2562 คิดเป็นรอ้ยละ 9.9  
▪ อตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 5.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.1 ในปี 2562 
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▪ ก าไรต่อหุน้เพิ่มขึน้จาก 0.25 บาทในปี 2561 เป็น 0.27 บาท ในปี 2562 
  ในดา้นงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรพัยร์วมของบรษิัทในปี 2562 เท่ากบั 2,226 ลา้นบาท ส่วนใหญ่
เป็นรายการเงินสดจ านวน 262 ลา้นบาท ลูกหนีก้ารคา้จ านวน 495 ลา้นบาท สินทรพัยถ์าวรจ านวน 277 ลา้นบาท เงิน
ลงทุนจ านวน 893 ลา้นบาท โดยในส่วนของหนีสิ้นรวม ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีก้ารคา้จ านวน 414 ลา้นบาท และหนีท้ี่มีภาระ
ดอกเบีย้จ านวน 323 ลา้นบาท โดยเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมลงทุนในบริษัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งใช้
เงินส่วนหนึ่งจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนในครัง้แรก (IPO) และ
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน  
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม รายงานอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัของบรษิัทใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบดงันี ้ 

▪ อตัราก าไรขา้งตน้ ลดลงจากรอ้ยละ 17.5 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.1 ในปี 2562 
▪ อตัราก าไรสทุธิ เพิ่มขึน้จากจากรอ้ยละ 5.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 6.1 ในปี 2562 
▪ อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 13.3 ในปี 2562 
▪ อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 2.1 เท่า ในปี 2561 เป็น 1.2 เท่า ในปี 2562 
▪ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.6 เท่า ในปี 2561 เป็น 0.7 เท่า ในปี 2562 
▪ หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.0 เท่า ในปี 2561เป็น 0.3 เท่าในปี 2562 
▪ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้จาก 42.1 วนั ในปี 2561 เป็น 45.9 วนั ในปี 2562  
▪ ระยะเวลาช าระหนีเ้พิ่มขึน้จาก 61.1 วนั ในปี 2561 เป็น 67.8 วนั ในปี 2562  

  ทัง้หมดนีเ้ป็นสรุปของงบแสดงสถานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

สอบถาม ดงันี ้
นายวิรตัน ์ตรงพิทักษ์กุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สอบถามถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี ้

ของบรษิัท (Collection Period) เมื่อเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของผูป้ระกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  
  ประธานจึงขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุม
ทราบ 
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า บรษิัทไม่ไดน้ าขอ้มลูระยะเวลา
การเรียกเก็บหนีข้องธุรกิจเดียวกันมาเปรียบเทียบ เนื่องจากระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องธุรกิจโลจิสติกสม์ีความแปร
ผนัสงูมาก แต่บรษิัทไดท้ าการเปรียบเทียบกบัธุรกิจที่ใกลเ้คียงกบัธุรกิจของบรษิัท ซึ่งในส่วนของการเรียกเก็บหนีน้ัน้ บรษิัท
ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอื่นๆ อาทิ ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องธุรกิจคา้ปลีกจะ
มีระยะเวลาประมาณ 60 วนั ซึ่งระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีข้องบรษิัทค่อนขา้งสัน้กว่าคา่เฉล่ีย นอกจากนี ้กรณีของธุรกิจ
ขนส่งทางอากาศนัน้มีรอบการช าระหนีท้ี่ชดัเจน ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉล่ียอยู่ที่ 45 วนั ต่อเนื่องกนัมาหลายปี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  
  มติทีป่ระชุม  
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,025,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินทุนส ำรอง

ตำมกฎหมำย 
  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน แจง้ต่อที่ประชมุว่าคณะกรรมการบริษัท  
ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5.06 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี ซึ่งคิดเป็นเงินจ านวน 6,100,000 บาท  

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการภายหลงัหกัภาษี และทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผูกพนัตามเงื่อนไขของ
สญัญาเงินกูท้ี่บรษิัทไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบนัการเงิน 
  โดยในปี 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 164,510,079 บาท 
คณะกรรมการบรษิัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ 91,396,166.25 บาท โดยบรษิัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ 
(Record Date) ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 
2563 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรร
ก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ ในอัตราหุ้นละ 
0.15 บาท  และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,100,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,025,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

วำระที ่6  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่แทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
  ประธานขอใหน้ายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูช้ีแ้จงใน
วาระนี ้ 
  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แจง้ต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 
71 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) และขอ้ 
17 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหก้รรมการออกในจ านวนที่ใกล้
กบัจ านวน 1 ใน 3 ที่สดุในการประชมุสามญัประจ าปี 2563 มีกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อ
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งดงันี ้

1. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์  กรรมการอิสระ 
2. นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ 
3. นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู  กรรมการ 
4. นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ กรรมการ 
เพื่อความโปรง่ใส กรรมการทัง้ 4 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระไดอ้อกจากที่ประชมุเป็นการชั่วคราว 

  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในการสรร
หาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบรษิัทตัง้แต่วนัท่ี วนัท่ี 20 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563  แต่ไม่มีท่าน
ผูถื้อหุน้เสนอรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จึงไดด้  าเนินการสรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท ซึ่งพิจารณาจากท าเนียบกรรมการอาชีพ 
(Director Pool) โดยการพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
  ทั้งนี ้ ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
คณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็น
อย่างเป็นอิสระ และรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ท างานของกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
ลงมติแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

1) นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์   กรรมการอิสระ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 

2) นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา   กรรมการ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 

3) นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู    กรรมการ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 

4) นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์  กรรมการ 
มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่7  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 
  ประธานขอใหน้ายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จง 
ในวาระนี ้
  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และ



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

คณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม  
  โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 มีดงันี ้    

   
นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าในปีนี ้

มีรายละเอียดที่เปล่ียนแปลงจากปีที่ผ่านมาตามตาราง โดยมีการแต่งตัง้รองประธาน ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบรษิัท
เล็งเห็นถึงความเหมาะสมและประสบการณข์องนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ จึงไดแ้ต่งตัง้ท่านใหเ้ป็นรองประธาน แต่ระหว่างที่
ท่านรบัต าแหน่งท่านก็จะไดร้บัค่าตอบแทนเป็นกรรมการตามเดิมจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากท่านผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้ยงัมี
การเปล่ียนแปลงเรื่องค่าตอบแทนรายเดือนของท่านประธานจากเดิม 25,000 บาท เป็น 30,000 บาท และเพิ่มในส่วนของ
รองประธาน ใหม้ีค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 25,000 บาท ดว้ย 

ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2563 รวมกันแลว้จะ 
ไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จกรรมการให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น  
ผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัทและ
กรรมการชุดย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ ส่วนในปี 2562 บริษัทไดก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
และบ าเหน็จกรรมการไวไ้ม่เกิน 4,700,000 บาท และกรรมการบริษัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าว
ขา้งตน้ 
  ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม   

 ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชมุ 
รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมกำรบริษัท 

- ประธาน 

- รองประธาน 

- กรรมการ 

 
25,000 บาท 

- 
20,000 บาท 

 
30,000 บาท 
25,000 บาท 
20,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

 
20,000 บาท 
10,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

- ประธาน                                       
- กรรมการ 

 
 
-                                              
- 

 
 
-                                              
- 

 
                                                           

15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

 
                                                           

15,000 บาท 
10,000 บาท                                                     

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรทีด่ ี
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และ
บ าเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท 
โดยบ าเหน็จกรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรตามความเหมาะสม  
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 

 ประธานขอใหน้ายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดส่้งให้ผู้ถือหุน้แลว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาสรรหาผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมมีมติแต่งตัง้ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบทัง้คุณสมบตัิ แผนงาน 
และค่าตอบแทนต่างๆ แลว้ โดยไดพ้ิจารณาเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่นสองรายตามที่ทางคณะกรรมการจัดการ
น าเสนอ ซึ่งจากผลการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ของบริษัท 
คือบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีปีที่ผ่านมา และมีรายนามผูส้อบบญัชีที่เสนอ     3 
ท่านดงันี ้

1.    นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977 และ/หรือ  
2.   นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4843 และ/หรือ  
3.   นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4474  

  โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรายนามขา้งตน้ คนใดคนหนึ่งท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ในกรณีที่ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้
ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 
  นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบรษิัท มีความเห็น
ว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี  โดยเห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 7,924,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวครอบคลมุการสอบ
บญัชีงบเฉพาะกิจของบรษิัทและบรษิัทในเครืออีก 14 บรษิัท ซึ่งบางบรษิัทก็อยู่ในต่างประเทศดว้ย จะเห็นว่าค่าใชจ้่ายกจ็ะ
เพิ่มขึน้ตามที่เสนอต่อท่ีประชมุ 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2563  
  มติทีป่ระชุม 
  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  
2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทข้อ 4. และ 34. เพื่อให้สอดคล้องกับ

กำรด ำเนินธุรกิจ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ 
  ประธานขอใหค้ณุวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทใน  ข้อ 4. และ 34. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ ดงันี ้

 
  ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม ่
ข้อ 4. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคล 
หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือใหเ้ครดิต
ดว้ยวิธีการอื่นโดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้
การรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่
เปล่ียนมือไดอ้ย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
เงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์

ข้อ 4. กูย้ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล 
หรือสถาบนัการเงินอื่น และใหกู้ย้ืมเงินหรือใหเ้ครดิตดว้ย
วิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม การให้ใช้
วงเงินค ้าประกันหรือวงเงินเครดิตโดยทางตรงและ
ทางออ้มไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรบั 
ออก โอน และสลกัหลงัตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได้
อย่างอื่น เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ์

ข้อ 34. ประกอบธุรกิจ บริการรับค ้าประกันหนี ้สิน 
ความรบัผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทัง้การรบับริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขา้มา
ในประเทศ หรือเดินทางออกไปยังต่างประเทศตาม
กฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร 
และกฎหมายอื่น 

ข้อ 34. ประกอบธุรกิจ บริการรบัค า้ประกันหนีสิ้น ความ
รบัผิด และการปฏิบตัิตามสญัญาของบคุคลอื่นรวมทัง้การ
รับบริการค า้ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ 
หรือเดินทางออกไปยังต่างประเทศตามกฎหมายว่าดว้ย
คนเขา้เมือง กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 
รวมถึงบริการใหใ้ชว้งเงินค า้ประกันหรือวงเงินเครดิตโดย
ทางตรงและทางออ้มไม่ว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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และเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละ
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ
ด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 4. และ 
34. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ 
  มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 4. และ 
34. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท  ขอ้ 3. (วัตถุประสงค)์ 
ตามที่ไดม้ีการเสนอทุกประการ และมีมติอนุมัติใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ี
อ  านาจ หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละหนงัสือบรคิณหส์นธิของ
บริษัทที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซ่ึงอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำรในบริษัท เทเล

พอรต์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
ประธานขอใหค้ณุทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
คุณทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวถึงในวาระที่ 3 เบือ้งตน้ 

บริษัทไดเ้ขา้ร่วมทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ในบริษัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากัด กับบริษัท Teleport Everywhere Pte., 
Ltd. ประเทศสิงคโปร ์ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AirAsia เพื่อประกอบกิจการใหบ้ริการขายระวางสินคา้สายการบิน และกิจกรรม        
โลจิสติกส์ที่ เก่ียวข้องให้กับกลุ่ม AirAsia ทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562  

โดยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทก าหนดว่าการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อ
หุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ในการนี ้บรษิัทประสงคท์ี่จะด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคมุกิจการของบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อความคล่องตวัในการบริหารจดัการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเนื่องจากปัจจุบนั บริษัทถือหุน้ในบริษัท 
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เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั รอ้ยละ 50 โดยการไดม้าซึ่งอ านาจดงักล่าว บรษิัทจะด าเนินการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเรื่อง
อ านาจของกรรมการบริษัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อใหก้รรมการผูแ้ทนของบริษัทมีอ านาจเพิ่มเติมในการลง
มติมีสัดส่วนมากกว่า ซึ่งจะท าใหก้ารลงมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องส าคัญสามารถควบคุมไดโ้ดย
บรษิัทคณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจใน
การควบคมุกิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิการด าเนินการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งอ านาจในการควบคมุ
กิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

มติทีป่ระชุม   
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจในการควบคมุ

กิจการในบรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัท เอสเอแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกัด (SAL) 
 ประธานขอใหค้ณุทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คณุทิพย ์ ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่บรษิัทเห็นโอกาสทางธุรกิจ และ
ความส าคญัของการใหบ้ริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในธุรกิจการขนส่งทางอากาศของบริษัท ซึ่งบริษัทไดเ้ขา้ลงทุนใน
บริษัท เอสเอแอลกรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (“SAL”) โดยปัจจุบนัมีสดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 15.86 ของหุน้ทัง้หมดของ SAL ใน
การนีบ้รษิัทมีความประสงคจ์ะเพิ่มสดัส่วนการลงทนุใน SAL เพื่อเขา้ควบคมุกิจการ โดยจะเขา้ซือ้หุน้จากบรษิัท สยามเทค 
แอนด ์ซัพพลาย จ ากัด ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน SAL (และไม่ไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท) ในสัดส่วนรอ้ยละ 
42.34 หรือ 1,164,449 หุน้ (แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,124,449 หุน้ และหุน้บุริมสิทธ์ิจ านวน 40,000 หุน้) มูลค่าเงิน
ลงทนุไม่เกิน 188 ลา้นบาท ท าใหภ้ายหลงัการเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าว บรษิัทถือหุน้ใน SAL รอ้ยละ 58.20 ของหุน้ทัง้หมด ซึ่งท า
ใหบ้ริษัทไดม้าซึ่งอ านาจควบคุมกิจการใน SAL ทัง้นี ้ตามมาตรา 107 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบริษัท 
ก าหนดว่าการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบรษิัทตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน SAL ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม การเขา้ซือ้หุน้ SAL ดงักล่าวนีย้งัอยู่ภายใตเ้งื่อนไขบงัคบัก่อนบางประการตามสญัญา
จะซือ้จะขายดว้ย  
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นอกจากนี ้ การเข้าซือ้หุ้นของ SAL ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผย ขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกำศเร่ืองกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) โดยรายการดงักล่าวมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัรอ้ย
ละ 8.40 ของมูลค่าสินทรัพยร์วมของบริษัท ตามงบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นขนาด
รายการสูงสุดตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเมื่อรวมกับการเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นอื่นใดในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนของบริษัท ก่อนวนัที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 4.88 แลว้ 
จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับรอ้ยละ 13.28 ซึ่งต ่ากว่ารอ้ยละ 15 ตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไป บริษัทจึง
ไม่ไดม้ีหนา้ที่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามประกาศเรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวไม่เขา้ข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในบริษัท  เอสเอแอล กรุ๊ป  
(ไทยแลนด)์ จ ากดั (SAL) 

มติทีป่ระชุม   
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการเพิ่มสดัส่วนการลงทุนใน SAL โดยการเขา้ซือ้หุน้

ใน SAL เพิ่มขึน้อีกจ านวน 1,164,449 หุน้ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอ านาจควบคมุใน SAL ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่12 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
ประธานขอใหค้ณุวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมสภาพ
คล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
เติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ครัง้ที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ 
“iii-W1”) จ านวนไม่เกิน 152,326,944  หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า 
ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุน้จากการค านวณให้ปัดเศษนั้นทิง้) และ



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

ก าหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีอายกุาร
ใชสิ้ทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรขา้งตน้ 
ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
วนัที่ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิโดยจะอยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่ที่ประชุมมีมติอนุมตัิ รายละเอียด
ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท และสารสนเทศการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ทั้งนี ้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้ับใบส าคัญแสดงสิทธิในวันที่ 28 เมษายน 2563 
(Record Date) โดยมอบอ านาจใหก้รรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
และเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนด
เหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญั
ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ดท้กุประการ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหเ้สนอแนะเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

มติทีป่ระชุม   
ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (“iii-W1”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ตามรายละเอียด
ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมอบอ านาจใหก้รรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ/หรือ
บคุคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนด
และเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและ
ภายใตข้อบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนด
เหตุแห่งการออกหุน้ใหม่เพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ และ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ  
การเจรจาตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุน้สามญั
ที่ออกเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น  และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง รวมทั้งมี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ดทุ้กประการ  ดว้ย
คะแนนเสียงดงันี ้

 



  

 

เอกสารแนบ 1 

 

Enclosure 1 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่13 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานขอใหค้ณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทต้องการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อน ามาใชใ้นกิจการ และการขยายกิจการตามแผนยุทธศาสตร ์คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 76,163,472 บาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 307,500,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 383,663,472 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 152,326,944 หุ้น ทั้งนี ้หุ้นสามัญ
จ านวน 5,692,225 หุน้ ส ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทที่ออกใหแ้ก่
พนกังานครัง้ที่ 1 (III-WA) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
มติทีป่ระชุม   
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามที่ไดม้ีการ

เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่14 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้

สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
ประธานขอใหค้ณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณบัญชา วุฑฒิปรีชา ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ในครัง้นีแ้ลว้ ดงันี ้
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“ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 383,663,472 บาท  (สามรอ้ยแปดสิบสามลา้นหกแสนหกหมื่น
สามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสอง บาท) 

 แบ่งออกเป็น 767,326,944 หุน้   (เจ็ดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่น
หกพนัเกา้รอ้ยสี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 767,326,944 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่น

หกพนัเกา้รอ้ยสี่สิบส่ีหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เรื่อง
ทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน 

มติทีป่ระชุม   
  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เรือ่ง
ทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนตามที่ไดม้ีการเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่15 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 

ประธานขอใหค้ณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา ท่ีปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่ที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิวาระท่ี 12 
ขา้งตน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 152,326,944  หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
มติทีป่ระชุม   

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่ไดม้ีการเสนอทกุ
ประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1  เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 459,085,942 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

 
วำระที ่16 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  ประธานแจง้ว่า วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทได้
ชีแ้จงขอ้ซักถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ ของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ดังนั้น จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิ
และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเรื่องอื่นใดอีก  
  ประธานกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและใหก้ าลงัใจบรษิัท ท าใหบ้รษิัทสามารถที่จะกา้วหนา้และ
เจรญิต่อไปไดใ้นช่วงที่เกิดวิกฤต และกล่าวอวยพรใหผู้ถื้อหุน้มีสขุภาพท่ีดี  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 15.32 น. 
 
 

      ลงชื่อ      ประธานท่ีประชมุ 
       (นายเกรกิไกร จีระแพทย)์ 
       ประธานกรรมการบรษิัท 
 
 
      ลงชื่อ      เลขานกุารท่ีประชมุ 
       (นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู) 
           เลขานกุารบรษิัท 




