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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

ของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

การประชุมจัดขึน้เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน  
แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีนายเกรกิไกร จีระแพทย ์ประธาน
กรรมการบรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

 นายนรนิศกัดิ์ ตรรกพงศ ์พิธีกรการประชมุ (“พิธีกรการประชุม”) ไดแ้จง้ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบรษิัทวา่บรษิทัมทีนุ
จดทะเบียนจ านวน 383,663,472 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 767,326,944 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  และทุน
จดทะเบียนเรียกช าระแลว้เท่ากับ 304,653,887.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 609,307,775 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท โดย ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่ 10 
มีนาคม 2564 บริษัทมีผูถื้อหุน้จ านวน 3,580 ราย จากนั้น ไดแ้จง้ถึงการอ านวยความสะดวกของสถานที่จัดการประชุม ไดแ้ก่ 
ต าแหน่งที่ตัง้ของหอ้งน า้ ต าแหน่งประตูทางออก กรณีมีเหตุฉุกเฉิน และส าหรบัการสอบถามของผูถื้อหุน้ ในปีนี ้ใหผู้ถื้อหุน้เขียน
ค าถาม พรอ้มชื่อนามสกุลลงในกระดาษที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หบ้นโต๊ะ และ ขอใหย้กมือขึน้ เจา้หนา้ที่จะเดินไปหาเพื่อน ามาใหพ้ิธีกร
อ่านค าถาม ทัง้นี ้ไดม้ีการแจง้มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมภายใตส้ถานการณร์ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุใ์หม่ 2019 (“COVID-19”) ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

  ประธานกล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่มาเขา้ร่วมประชุม และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท ที่เขา้รว่มประชมุเพื่อรว่มชีแ้จงรายละเอียดและตอบขอ้ซกัถามต่อที่ประชมุ นอกจากนัน้ บรษิัท ไดเ้ชิญตวัแทนจาก
บรษิัท ส านกักฎหมายสากลสยามพรีเมียร ์จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมายอิสระท าหนา้ที่ดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และรว่ม
เป็นสกัขีพยานในการนบัผลการลงคะแนนเสียง 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.   นายเกรกิไกร จีระแพทย ์ กรรมการอิสระ ท าหนา้ที่ประธานกรรมการบรษิัท  

2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ     กรรมการอิสระ ท าหน้าที่รองประธานกรรมการบริษัท  / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการการลงทนุ  

3. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการอิสระ ท าหน้าที่ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ
ตรวจสอบ /  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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4. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ ท าหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการการลงทนุ  

5. นายทิพย ์ดาลาล กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / ประธานกรรมการจดัการ / กรรมการการ
ลงทนุ 

6. นายวิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน  /กรรมการจัดการ  / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน / ประธาน
อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง   

7. นายธีรนิติ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  / อนุกรรมการ
บรหิารความเส่ียง   

8. นายธนทั ตาตะยานนท ์ กรรมการ / กรรมการจัดการ / กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการการ
ลงทนุ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  

9. นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการการลงทนุ / เลขานกุารบรษิัท 

10. นายจิโรจ พนาจรสั กรรมการ / กรรมการจดัการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

11. นายเฉลิมศกัดิ์ กาญจนวรนิทร ์ กรรมการ / กรรมการจดัการ / อนกุรรมการบรหิารความเส่ียง 

  ทัง้นี ้มีกรรมการเขา้ร่วมประชมุจ านวน 11 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการ
ที่เขา้รว่มประชมุรอ้ยละ 100 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. คณุบญัชา วฑุฒิปรีชา 
และทีมงาน    

บรษิัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ ากดั  
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ผู้สอบบัญชี 

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

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

ผู้แทนอาสาพิทักษส์ิทธิของผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. คณุปิยพล อนพุทุธางกรู ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 

ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับผลการลงคะแนนเสียง 

1. คณุสมบตัิ ประสานศิลป์ชยั ตวัแทนผูถื้อหุน้ในการรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

  เพื่อให้การประชุมมีความเป็นระเบียบและโปร่งใสสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนด  
ที่เก่ียวกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทางบริษัท ประธานขอให ้คุณแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงให ้
ที่ประชมุทราบขัน้ตอนการประชมุและการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• การประชุมในวนันีจ้ะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะมี
การน าเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอความคิดเห็น หรือซกัถามใน
ระเบียบวาระนั้นๆ ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม ขอใหผู้ถื้อหุน้เขียนค าถาม
พรอ้มชื่อ-นามสกุลลงในกระดาษที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หบ้นโต๊ะ และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่รบัค าถาม 
เพื่อน ามาให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน หากจะน าเสนอหรือซักถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให ้
ผูถื้อหุน้เสนอหรือซกัถามเมื่อการประชมุไดด้  าเนินมาถึงวาระท่ี 11 (พิจารณาเรื่องอื่นๆ) 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก าหนดให้  1 หุ้นเท่ากับ 1 เ สียง ในกรณี 
ที่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ทั้งนี ้ตามกฎหมายการออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตัง้กรรมการไม่ถือเป็นส่วนไดเ้สีย
พิเศษ 

• ในการลงมติที่ประชมุ ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย
งดออกเสียงและบตัรเสียในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง จะตอ้งกรอก
บตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัแจกจากเจา้หนา้ที่ก่อนเขา้รว่มประชมุว่าประสงคท์ี่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรอื
งดออกเสียง และยกมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่จดัเก็บใบลงคะแนน บริษัท จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
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ดว้ย และงดออกเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ในกรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นคดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อ
ว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉนัท ์ 

• ส าหรบักรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสียมีดงัต่อไปนี ้

การลงคะแนนมากกวา่ 1 ทางเลือก หรือแกไ้ขการลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากบั หรือกาทางเลือก
สมบรูณแ์ต่ไม่ไดล้งลายมือในบตัรลงคะแนน 

• เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการ 
เขา้ใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ) ขอใหผู้ถื้อหุน้ทั้งที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป 

• ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่จะน าคะแนนในแต่ละวาระ แสดงใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ ตามขอ้มลูที่ปรากฏในหนา้จอ
ดา้นหนา้โดยจะแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบัตรเสีย คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละของผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้ซึ่งวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่แทน
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ) จะประกาศคะแนนเป็นรายบคุคล 

• อย่างไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุเพิ่มเติม  

  ส าหรบัการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็น
ดงันี ้

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 4  ระเบียบวาระที่ 5 ระเบียบวาระที่ 6 และระเบียบวาระที่ 8  ซึ่ง
บรษิัท จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้ับมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไดแ้ก่ระเบียบวาระท่ี 7 (พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564) ซึ่งบรษิัทจะ
ค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
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• ระเบียบวาระที่ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบียบวาระที่ 9 และระเบียบวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐาน
คะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ทั้งนี ้ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 และระเบียบวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออก
เสียงลงคะแนน 

  จากนัน้ ประธานชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบอีกครัง้ว่า บริษัทไดด้  าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มดว้ย
เอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ทราบตัง้แต่วนัที่ 17 มีนาคม 2564  และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
พรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชมุ ตัง้แต่วนัที่ 26 มีนาคม 2564 ถูกตอ้งตามระยะเวลาที่ก าหนด
ในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ประธานไดม้ีการนับองคป์ระชุมก่อนมีการประชุม โดยอ่านสรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งที่ มาประชุมดว้ย
ตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ  

ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองจ านวน 15 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้6,910,205 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.149 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (หกัจ านวนหุน้ที่บริษัทซือ้คืน) และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 163  
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้429,615,346 คิดเป็นรอ้ยละ 71.447 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (หกัจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทซือ้คืน)  
รวมทั้งหมดเป็นจ านวน 178 ราย นับจ านวนหุน้ได ้436,525,551 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 72.596 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดจ านวน 601,307,775 หุน้ (หกัจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทซือ้คืน) ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมไดม้ีผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ร่วมประชมุเพิ่มขึน้ ทัง้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวมเป็นผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชมุทัง้สิน้ 180 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 436,537,551 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.598 ของหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัท (หกัจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทซือ้คืน)) 

  ประธานกล่าวเปิดการประชมุ 

  จากนั้น ประธานจึงไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนังสือเชิญ
ประชมุเป็นล าดบั 

วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าไม่มีเรื่องที่จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ จึงเขา้สู่วาระถดัไป 
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วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่20 เมษายน 2563 

 ประธานแถลงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2563 แลว้มีความเห็นว่า บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยถกูตอ้งตรงตามมติ
ของที่ประชมุ และไดส่้งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุรายพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ตามเอกสารแนบ 1  

 ประธานแจง้ต่อที่ประชมุว่าวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ แต่จะเปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเหน็
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

 ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 มติทีป่ระชุม   

 รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

วาระที ่3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

 ประธานขอใหน้ายทิพย ์ดาลาล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นผูร้ายงานภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยสามารถสรุปภาพรวมผลการด าเนินการในปี 2563 ในเรื่องจ านวนรายไดข้องบริษัทยอ้นหลงั
ตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 ไดด้งันี ้

  ในปี 2561 บริษัทมีรายได ้2,770.6 ลา้นบาท ปี 2562 บริษัทมีรายได ้2,712.5 ลา้นบาท และปี 2563 บริษัทมี
รายได1้,607.4 ลา้นบาท ทัง้นี ้จะเห็นไดว้่า ในปี 2563 รายไดข้องบรษิัทลดลง จากปี 2562 ราว 1,100 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท มีการปรบัการบันทึกบัญชี จากการที่บริษัทได้
เปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานของธุรกิจขายระวางขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางอากาศของบริษัท เป็นการด าเนินงานผ่านทาง 
บรษิัท เทเลพอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทการรว่มคา้ (“Joint Venture”) ระหว่างบรษิัท กบับรษิัท Teleport Everywhere 
Pte., Ltd. ในกลุ่ม AirAsia ประเทศมาเลเซีย การ Joint Venture ดังกล่าวส่งผลดีต่อบริษัท โดยจะท าให้การท าธุรกิจมีความ
ต่อเนื่องในระยะยาว เป็นเสมือนขอ้ผกูพนั (Commitment) ระหว่างบรษิัทและกลุ่ม AirAsia   อนึ่ง ตามเงื่อนไขของสญัญาการ Joint 
Venture ท าใหว้ิธีการบนัทึกบญัชีเปล่ียนจากการบนัทึกรายได ้เป็นการบนัทึกผลตอบแทนจากการลงทุน  ประกอบกับการที่กลุ่ม
ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางอากาศไดร้ับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 จากการที่สายการบินไดง้ดการ
ใหบ้ริการเสน้ทางบินต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคมปี 2563 เป็นตน้มา จึงส่งผลใหร้ายไดล้ดลงไปราว 1,000 
ลา้นบาท 

  ในส่วนของสัดส่วนรายไดใ้นปี 2563 รายไดห้ลักอันดับหนึ่งยังคงเป็นธุรกิจการขนส่งสินคา้ทางอากาศอยู่ที่ 
54%  รองลงมาคือ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคา้อนัตรายอยู่ที่ 31% กลุ่มธุรกิจการบรหิารจดัการโลจิสติกสอ์ยู่ที่ 
11%   ธุรกิจขนส่งสินคา้สินคา้ทางทะเลและทางบกอยู่ที่ 3% และธุรกิจอื่นๆ อยู่ที่ 1% 
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  ส าหรับส่วนก าไรขั้นต้นของปี 2561 ถึง 2563 ที่ผ่านมา ในปี 2561 บริษัทมีก าไรขั้นต้นที่ 484.6 ล้านบาท  
ปี 2562 มีก าไรขัน้ตน้ท่ี 438.1 ลา้นบาท และปี 2563 มีก าไรขัน้ตน้ท่ี 334.1 ลา้นบาท ซึ่งในส่วนของอตัราก าไรขัน้ตน้จะเห็นไดว้่า ปี 
2563 สงูขึน้กว่าปี 2562 ที่ผ่านมาจาก 16.1% ขึน้มาที่ 20.8% โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบริหารตน้ทุนที่เป็นค่าใชจ้่ายโดยตรง 
(direct cost) ท าใหอ้ัตราก าไรขั้นตน้ดีขึน้ และที่ส  าคัญในส่วนของผลประกอบการดา้นก าไรสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 149.7 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ 5.4% ก าไรสทุธิปี 2562 อยู่ที่ 164.5 ลา้นบาท อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่ 6.1% และก าไรสทุธิปี 2563 อยู่ที่ 162.5 ลา้น
บาท ซึ่งจะเห็นไดว้่าใกลเ้คียงกับปี 2562 ส่วนอตัราก าไรสทุธิที่ปรบัตวัขึน้มาอยู่ที่ 10.1% ถือว่าเป็นอตัราก าไรสทุธิที่น่าพอใจ ทัง้นี ้
เกิดจากการที่บริษัทไดป้รบัแผนกลยุทธใ์นการบริหารธุรกิจภายใตว้ิกฤต ซึ่งมีการปรบัตวัดา้นการหารายไดท้ดแทนและการไดร้บั
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ที่เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการบรหิารจดัการตน้ทนุต่างๆ จนสามารถท า
ใหผ้ลประกอบการของบรษิัทอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ยงัไม่เกิดวิกฤตCOVID-19  

เหตกุารณส์ าคญัในปี 2563  

▪ มีนาคม 2563 

 เขา้ลงทุนในบริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอรส์ จ ากัด ในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ดว้ยเงินลงทุน รวม 70 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีเขา้ลงทนุในกลุ่มบรษิัทสตารท์อพัท่ีด าเนินธุรกิจดา้นโลจิสติกสแ์ละอีคอมเมิรซ์ 

▪ พฤษภาคม 2563 

- เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด  มูลค่า 188 ลา้นบาท 
โดยมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ จากเดิมรอ้ยละ 15.86 เป็นรอ้ยละ 58.20   

- บริษัทจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผล จ านวนทัง้สิน้ 
91,396,166.25 บาท 

- บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (III-W1) 
จ านวนไม่เกิน 152,326,944 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 
โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราส่วน 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ และก าหนด
ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 6.00 บาทต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ
จะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

-  บริษัทด าเนินโครงการซือ้หุน้คืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน 50 ลา้นบาทและจ านวนหุน้ที่จะซือ้คืนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 1.64 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยเป็นการเขา้ซือ้ในตลาด
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หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมีก าหนดระยะเวลาซือ้หุน้คืนตัง้แต่วันที่ 27 พฤษภาคม 
2563 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563 

▪ กนัยายน 2563 

 ขายหุ้น บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ  33.20 มีมูลค่ารวม 158  
ลา้นบาท ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 25 

ประธานยงัไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2564 ทางบริษัทไดร้่วมโครงการ “แนวร่วมต่อตา้น 
คอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)” ซึ่งเป็นผลงานการด าเนินงาน
ริเริ่มโดยองคก์รสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีบริษัทที่เขา้ร่วมและไดร้บัการรบัรองเป็นบริษัทแนวร่วมใน
โครงการ 500 ถึง 600 บริษัท โดยบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงความเป็นบริษัทที่ดีมีคุณธรรมใน
ภาคเอกชน ขณะนีบ้ริษัทไดอ้ยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลตอบขอ้ซักถามของ IOD เพื่อที่จะไดย้ื่นเสนอกรรมการพิจารณาความ
ครบถว้นตามหลักเกณฑม์าตรฐานการเป็นผูป้ฏิบัติที่ดีในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น โดยบริษัทไดจ้ัดท านโยบายและคู่มือปฏิบตัิการ
เก่ียวกับการต่อตา้นคอรร์ัปชั่น ให้บุคลากรภายในบริษัทไดร้ับทราบในทุกระดับชั้น และส าคัญที่สุดคือการสรา้งทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นทัง้การปฏิบตัิต่อบุคลากรภายในบริษัทและต่อบุคคลภายนอก เพื่อการเป็นบริษัทที่มีความ
โปรง่ใสและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นต่อไป 

 ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทในปี 2563 

มติทีป่ระชุม 

  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ในปี 2563 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที ่31 ธันวาคม 2563 

  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผูร้ายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่างบแสดงฐานะทางการเงินและ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตจาก 
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บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และไดผ่้านการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทเรียบรอ้ย

แลว้  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในวนันีเ้พื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และไดอ้ธิบายรายละเอียดตามขอ้มลูที่ปรากฏในหนา้จอ ซึ่ง

สามารถสรุปได ้ดงันี ้

รายไดปี้ 2563 

- รายไดร้วมของบริษัทในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 1,607.4 ลา้นบาท โดยลดลงจากปี 2562 ประมาณ 

รอ้ยละ 40.7 โดยมีสาเหตุจากการที่ธุรกิจทางอากาศเปล่ียนวิธีการบันทึกบัญชี ตามที่ทางประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารไดช้ีแ้จงใหท้ราบ  

ก าไรขัน้ตน้ ปี 2563 

- ก าไรขั้นตน้ของบริษัทปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน โดยก าไรขั้นตน้ในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 334.1  

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 438.1 ลา้นบาท กล่าวคือลดลงรอ้ยละ 23.7  ซึ่งลดลงนอ้ยกว่า

สัดส่วนของรายไดท้ี่มีการปรบัตวัลดลง ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้อยู่ที่

รอ้ยละ 20.8 จึงถือไดว้่าบรษิัทยงัมีการบรหิารจดัการใหม้ีก าไรในระดบัที่ยงัดีอยู่  

- การขนส่งสินคา้ทางอากาศปรบัตวัลดลงทัง้รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ในอตัราส่วนที่ใกลเ้คียงกนั  

- ในส่วนของการขนส่งสินคา้ทางทะเลและทางบก ในปี 2563 ที่ลดลงเนื่องจากปี 2562 บริษัทไดเ้ป็น

ตวัแทนของสายการเดินเรือ Rizhao ของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บรษิัทไม่ไดเ้ป็นตวัแทน

เนื่องจากสายการเดินเรือดงักล่าวไดห้ยุดใหบ้ริการ จึงส่งผลใหท้ าใหก้ าไรส่วนนีข้องบริษัทลดลงไป 

แต่ก็ส่งผลกระทบไม่มาก   

- ในส่วนของอีกสองธุรกิจ กล่าวคือการบริหารจดัการโลจิสติกส ์และโลจิสติกสส์ าหรบัสินคา้อนัตราย 

และ เคมีภัณฑ์  บ ริษั ทยั งสามารถท า ให้อัต ราของผลก า ไ ร ที่ ดี อยู่ แล้ว เติบ โตขึ ้นจากปี 

ที่แลว้ ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ในภาพรวมของบรษิัทลดลงนอ้ยกว่าในส่วนท่ีลดลงในส่วนของรายได ้ 

ก าไรสทุธิ ปี 2563 

- ในภาพรวมรายไดข้องบรษิัทในปี 2563 ลดลงจากปีก่อนหนา้ไปประมาณรอ้ยละ 40.7 

- ก าไรขัน้ตน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 23.7 ส่วนอตัราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.8  โดยเพิ่มขึน้ถึงรอ้ย

ละ 4.6  
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- รายไดอ้ื่นที่เพิ่มขึน้มาเป็น 57 ลา้นบาท กล่าวคือเพิ่มขึน้ประมาณ 45 ลา้นบาท มีสาเหตุจากการที่

บริษัทไดข้ายหุน้ของบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากัด (SAL) ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับการ

ท่าอากาศยาน หรือ AOT และเปิดบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บริการภาคพืน้ ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 

(AOTGA) ซึ่งใหบ้ริการภาคพืน้สนามบิน ท าใหบ้ริษัทไดก้ าไรจากการขายหุน้ดังกล่าวประมาณ 45 

ลา้นบาท 

- ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารไดร้บัผลกระทบจากCOVID-19 เช่นเดียวกบัธุรกิจทั่วไป อย่างไรก็

ตาม แมร้ายไดข้องบริษัทจะลดลงแต่บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการขายลดลงรอ้ยละ 17  และค่าใชจ้่าย

ทางการบรหิารลดลงรอ้ยละ 5 เช่นเดียวกนั ท าใหบ้รษิัทสามารถรกัษาอตัราการท าก าไรไดด้ี  

- ในส่วนตน้ทุนการเงินที่สูงขึน้ประมาณรอ้ยละ 110.5 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น

ตน้ทุนที่สงูขึน้จริงประมาณ 8 ลา้นบาท สืบเนื่องจากการที่บริษัทไดเ้ริ่มเขา้ไปลงทุนเพื่อเขา้ซือ้กิจการ

ตัง้แต่ปี 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 ท าใหบ้รษิัทไดกู้ย้ืมจากสถาบนัทางการเงิน ส่งผลใหม้ีดอกเบีย้จาก

การกู้ยืมขึน้มาเพิ่มเติม และส่วนหนึ่งเป็นดอกเบีย้เงินกูย้ืมที่ สืบเนื่องจากการปรบัสัญญาเช่าตาม

มาตรฐานบัญชี TFRS16 ที่ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทเองมีสัญญาเช่าค่อนข้างมาก เช่น 

คลังสินค้า โดยค่าเช่าจะต้องปรับมาเป็นทั้งหนี ้สินและทรัพย์สินด้วย ซึ่งมีทั้งหนี ้สินและหนี ้สิน

หมนุเวียน ส่วนทรพัยสิ์นจะเป็นทรพัยสิ์นระยะยาว ส่งผลใหต้น้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ เป็นตน้ 

- ในปีที่แลว้ ส่วนที่ท  าใหธุ้รกิจของบริษัทสามารถเติบโตได ้คือ ก าไรจากการลงทุนของบริษัท โดยเป็น

เงินที่ไดม้าจากการที่เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้การกู้ยืมเงินจากสถาบนัทางการเงินเพื่อไปลงทนุทัง้

ในส่วนที่เป็น JV และ Associate โดยบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานส่วนนีถ้ึงประมาณ 135.4 ลา้น

บาท หรือเติบโตขึน้ประมาณรอ้ยละ 40.8  

- ก าไรสทุธิปีที่แลว้อยู่ที่ประมาณ 162.5 ลา้นบาท กลบัมาใกลเ้คียงกบัปี 2562 ซึ่งลดลงไปเพียงรอ้ยละ 

1.2 แมว้่ารายไดจ้ะลดลงไปถึงประมาณรอ้ยละ 40.7 แต่ก าไรสทุธิลดลงเพียงรอ้ยละ 1.2 ท าใหอ้ตัรา

ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 10.1 และยงัสามารถที่จะคงก าไรต่อหุน้ไดอ้ยู่ที่ 27 สตางค ์ 

ฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- ภาพรวมของฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ณ สิน้เดือนธันวาคม บรษิัทมีสินทรพัยร์วม

ทั้งสิน้ 2,406 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ านวน 110 ลา้นบาท มีลูกหนีก้ารคา้ 433 ลา้นบาท โดยในส่วน

ของสินทรัพยท์ี่เพิ่มขึน้มาก คือ ส่วนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึน้มาเป็นจ านวน 1,238 ลา้นบาท โดยปี 

ที่แลว้ บรษิัทมีการเพิ่มการลงทนุในบรษิัท แกเล็คซี่ เวนเจอรส์ จ ากดั (GV) ปรบัเพิ่มสดัส่วนการลงทุน

ใน SAL และมีหนีสิ้นจ านวน 1,291 ลา้นบาท มีภาระหนีท้ี่มีดอกเบีย้จ านวน 733 ลา้นบาท และมีส่วน

ของผูถื้อหุน้จ านวน 1,115 ลา้นบาท 
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สรุปในเรื่องของอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัในปี 2563 

- อตัราก าไรขัน้ตน้ดีขึน้ โดยเติบโตขึน้ในอตัรารอ้ยละ 20.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ที่รอ้ยละ 16.1 

- อตัราก าไรสทุธิอยู่ที่รอ้ยละ 10.1 

-  ผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 12.6  ลดลงเล็กนอ้ยสืบเนื่องจากก าไรท่ีลดลง 

- อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงเล็กนอ้ยอยู่ที่ 0.9 เท่า โดยปีที่แลว้จะเห็นว่าบริษัทมีหนีสิ้นที่เป็นผลจาก

สญัญาเช่าเนื่องจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชีเพิ่มขึน้ประมาณ 200 กว่าลา้นบาท ซึ่งเป็น

หนีสิ้นระยะยาว นบัเป็นหนีสิ้น 1 ปีที่ประมาณ 64 ลา้นบาท  

- อตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ D/E ratio (Debt to Equity Ratio) ยงัต ่ากว่า 1 อยู่ที่ 0.9 เท่า  

- อตัราหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest-Bearing Debt) ยงัถือว่าค่อนขา้งต ่าอยู่ที่ 0.6 เท่า  

- ระยะเวลาเก็บหนี ้สงูขึน้เป็น 78.9 วนั จากเดิม 45.9 วนั เนื่องจากเรื่องของการบญัชี เพราะก่อนหนา้

นั้นบริษัทมีรายไดส่้วนหนึ่งจากธุรกิจการขนส่งทางอากาศ โดยเฉพาะธุุรกิจตัวแทนสายการบิน 

(General Sales Agent (GSA)) ที่บริษัทไม่ได้บันทึกซึ่งเป็นรายได้ค่อนข้างมาก ท าให้อัตราส่วน

ดังกล่าวเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม จะเห็นไดว้่าระยะเวลาช าระเงินของบริษัทก็เพิ่มขึน้เป็น 104 วัน 

เช่นเดียวกนั ดงันัน้ หากพิจารณาวงจรทางการเงนิ (Cash Cycle) จะเห็นว่าบรษิัทจะมีชอ่งวา่ง (Gap) 

ในส่วนการเก็บหนีไ้ดภ้ายในประมาณ 80 วนัหรือประมาณ 2 เดือนครึ่ง แต่บริษัทมีระยะเวลาในการ

จ่ายคู่คา้ประมาณ 3 เดือนครึ่ง หรือ 104 วนั ดงันัน้ จึงยงัมีวงจรทางการเงินที่เป็นประโยชนก์บับรษิัท

อยู่ประมาณ 20 กว่าวนั ทัง้นี ้วงจรทางการเงินของบริษัทในปี 2562 และ 2563 มีความใกลเ้คียงกนั 

โดยปี 2562 ระยะเวลาเก็บเงินยู่ที่ 46 วนั ระยะเวลาจ่ายคู่คา้ที่ 68 วนั จึงมีวงจรเงินอยู่ที่ 22 วนั  ซึ่ง

ถือว่าบรษิัทสามารถหมนุเงินไดค้่อนขา้งดี 

จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

นายปิยพล อนพุทุธางกรู ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถาม ดงันี ้   

  1)  โปรดอธิบายปัญหาในการช าระหนีร้ะยะสัน้ของบริษัทจากขอ้มูลที่ปรากฏที่หนา้ 136 ถึง 137 ของ

รายงานประจ าปีในส่วนของสินทรพัยห์มนุเวียนและหนีสิ้นหมนุเวียนปี 2563 และจากอตัราส่วนสภาพคล่องในหนา้ที่ 143  

2) โปรดอธิบายสาเหตทุี่อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไรในปี 2563 มีมลูค่าที่สงูมาก 

นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ส าหรบัค าถามและชีแ้จงต่อ

ที่ประชมุ ดงันี ้      
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1)  ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่อง ตามที่ไดม้ีการไดช้ีแ้จง บริษัทยังถือไดว้่ามีสภาพคล่องที่ยงัดีอยู่ 

และยงัมีเงินสดที่เพียงพอ แมว้่าบรษิัทมีการเบิกเงินกูร้ะยะสัน้ในช่วงสิน้ปีพอดี เนื่องจากมีความจ าเป็นจะตอ้งน าเงินไปลงทนุเพื่อ

ช าระค่าหุน้ส าหรบัการลงทุนใน SAL เป็นงวดสดุทา้ย ท าใหเ้งินสดที่บริษัทไดร้บัเขา้มาอาจไม่ตรงรอบ แต่บริษัทมีความสามารถ

ในการช าระคืนไดแ้น่นอน นอกจากนี ้อตัราหนีสิ้นต่อดอกเบีย้ของบริษัทก็อยู่ในระดบัที่ค่อนขา้งใชไ้ด ้รวมทัง้ธุรกิจของบริษัทก็มี

วงจรทางการเงิน (Cash Cycle) ที่ค่อนขา้งปลอดภยั โดยปกติในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หากการลงทุนนัน้ๆ ตอ้งอาศยัเงิน

ลงทุนในระยะยาว ในบางครัง้และในบางโครงการ บริษัทอาจมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุระยะสัน้ก่อนและหลงัจากนัน้บรษิัท

จะมีการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อปรบัเปล่ียนเป็นเงินกูร้ะยะยาว  

2)  ตามที่ได้มีการชี ้แจง ในส่วนหนึ่งบริษัทยังสามารถที่จะท าอัตราท าก าไรได้ โดยเฉพาะธุรกิจ 

โลจิสติกสแ์ละโลจิสติกสส์ าหรบัสินคา้อนัตรายและเคมีภณัฑซ์ึ่งสามารถท าก าไรรวมกนัสงูขึน้ แมว้่าบางธุรกิจจะไดร้บัผลกระทบ 

นอกจากนี ้อตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรสทุธิทัง้ปีของบรษิัทยงัอยู่ในระดบัท่ีสงูขึน้เช่นเดียวกนั  

 นายสถาพร โคธีรานรุกัษ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงันี ้ 

 1)  โปรดอธิบายสาเหตทุี่งบก าไรขาดทนุปรากฏขอ้มลูว่า บรษิัทมีผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

ทางการเงินจ านวน 11.74 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมปี 2563 แต่ในปี 2562 ไม่ปรากฏรายการดังกล่าว และการบริหารจดัการ

เพื่อใหม้ีการกลบัรายการดอ้ยค่าดงักล่าว  

 2) โปรดอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการปันส่วนตน้ทุนการซือ้เงินลงทุนในการร่วมคา้ในบรษิัท 

อราวนโ์ลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด (Around Logistics Management Co., Ltd.) ตามรายงานของผูส้อบบัญชีหนา้ 153 เรื่อง

ส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ถึงสาเหตุที่ไม่มีการแยกค่าความนิยม 515 ลา้นบาทออกมาใหช้ัดเจน และวิธีการ

ประเมินการดอ้ยค่า 

นายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน  ชีแ้จงต่อที่ประชมุ ดงันี ้    

1)  บรษิัทขออนญุาตตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นท่ีผูถื้อหุน้สอบถามและจะแจง้ขอ้มลูให ้      

ผูถื้อหุน้ทราบต่อไป1  

 
1 ภายหลงัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564  ทางบริษัท โดยนายวิรชั นอบนอ้มธรรม ไดต้รวจสอบรายละเอียด และไดโ้ทรศพัทช์ีแ้จงนายสถาพร 
โคธีรานรุกัษ์ เป็นที่เรียบรอ้ย โดยมีรายละเอียดว่า การที่งบการเงินในปี 2562 ไม่ปรากฎผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน เนื่องมาจาก
มีการปรบัใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที่ 9 (TFRS9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเริ่มมีผลบงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 เป็นปีแรก 
โดยในหวัขอ้เรื่องการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน (Impairment) เพื่อรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ลูกหนี)้ จะพิจารณาจากการรบั
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 2)  บรษิัทไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัการที่บรษิัทเขา้ไปลงทนุในบรษิัท อราวนโ์ลจิสติกสแ์มเนจเมน้ท ์

จ ากัด (Around Logistics Management Co., Ltd.) ซึ่งมีเงินลงทุน 515 ลา้นบาท โดยไดม้ีการพูดคุยกันถึงการปันส่วนราคาซือ้ 

(Purchase Price Allocation) และไดว้่าจา้งผูป้ระเมินมาด าเนินการในเรื่องนี ้และไดจ้ดัท าสรุปกับผูส้อบบญัชีเป็นท่ีเรียบรอ้ย โดย

ในส่วนของการดอ้ยค่า สารมารถอธิบายไดว้่าไม่มีการดอ้ยค่าเนื่องจากการลงทุนใน บริษัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

(Around Logistics Management Co., Ltd.) มีก าไรที่ดี โดยในปี 2562 ที่บริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุนมีขอ้ตกลงว่า บริษัท อราวน์ โลจิ

สติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  ตอ้งส่งมอบก าไรในปีแรกไม่ต ่ากวา่ 20 ลา้นเหรียญฮ่องกง และหากสามารถส่งมอบก าไรไดเ้กิน 23 ลา้น

เหรียญฮ่องกงจะไดร้บัราคาพิเศษ ซึ่งในปีแรกบริษัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ก็สามารถท าก าไรไดเ้กิน จึงถือว่าเป็น

การลงทนุของบรษิัทที่คุม้ค่า และในปี 2563 มีขอ้ตกลงว่าบรษิัท อราวน ์โลจิสติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั จะตอ้งท าก าไรขัน้ต ่าไมน่อ้ย

กว่า 17.5 ลา้นเหรียญฮ่องกง ซึ่งก็สามารถท าได ้การลงทนุดงักล่าวจึงถือไดว้่าไดผ้ลตอบแทนดีมาก โดยใหผ้ลก าไรเกินกว่าที่บรษิทั

คาดการณ์ไว้ถึงสองสามเท่า นอกจากนี ้การลงทุนในบริษัท ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด  (DGP) ในปีที่แลว้ก็ยังให้

ผลตอบแทนการลงทนุที่คุม้ค่าเช่นเดียวกัน ดงันัน้ หากพิจารณาการลงทนุทัง้หมดของบรษิัทตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สามารถ

สรุปไดว้่าบรษิัทไม่มีความจ าเป็นท่ีจะท าการประเมินการตัง้การดอ้ยค่าแต่อย่างใด 

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงสาเหตุที่ระยะเวลาการเก็บหนีก้ับระยะเวลาช าระหนีไ้ม่

ตรงกนั โดยชีแ้จง้เพิ่มเติมว่าเนื่องจากในหนา้ 6 ของรายงานประจ าปี ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ซึ่งในปี 2563 อยู่ที่ 78.9 วนั มากกวา่

ระยะเวลาในการจ่ายหนี ้ซึ่งในปี 2563 อยู่ที่ 102.9 วนั จึงมีความเป็นห่วงในเรื่องของเงินสดในมือ (Cash In Hand) ของบรษิัท ซึ่ง

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารฝ่ายการเงินไดช้ีแ้จงก่อนหนา้นี ้แต่เมื่อดูในหนา้เว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบว่า

ระยะเวลาในการเก็บหนีม้ีจ  านวนเท่ากนักบัระยะเวลาในการจ่ายหนี ้จึงตอ้งการทราบถึงสาเหตทุี่ตวัเลขไม่ตรงกนั 

 นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตัวเลขทั้งในรายงาน

ประจ าปี และในหนา้เว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนั้นเป็นตัวเลขจริงทั้งคู่ แต่สาเหตุที่ตัวเลขไม่ตรงกันอาจเป็ น

เพราะช่วงเวลาที่มีการบนัทึกขอ้มลูที่ไม่ตรงกนั อย่างไรก็ตาม ตวัเลขมีความใกลเ้คียงกันมาก  ทัง้นี ้หากบริษัทสามารถเจรจากบัคู่

คา้ใหย้อมรบัการจ่ายหนีใ้นระยะเวลาถึง 3 เดือน ก็ถือไดว้่าบรษิัทมีฐานะทางการเงินที่ดี และมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัท่ีดี โดย

บริษัทมีการช าระหนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ หนีต้่างประเทศโดยปกติจะมีระยะเวลาที่เรียกว่า Clearing หรือการตรวจสอบ

ขอ้มลูระหว่างการเงิน ซึ่งจะใชเ้วลาพอสมควรเชน่เดียวกนัในเรื่องของระยะเวลาในการเกบ็หนี ้เดิมในปี 2562 ระยะเวลาในการเกบ็

 
ช าระหนีใ้นอดีตและปัจจยัในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการรบัช าระหนี ้แทนการพิจารณาจากประสบการณก์ารรบัช าระเงินในอดีตและการวิเคราะหล์กูหนี ้
ณ วนัสิน้ปี โดยมีการเปลี่ยนชื่อบญัชีที่บนัทึกจากค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู เป็นขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
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หนีอ้ยู่ที่ 40 กว่าวนั เนื่องจากในปี 2562 บรษิัทมีรายไดจ้ากธุุรกิจตวัแทนสายการบิน (General Sales Agent (GSA)) ซึ่งสายการ

บินมีขอ้ก าหนดใหต้อ้งเก็บหนีภ้ายใน 30 วนั และสดัส่วนรายไดจ้ากธุรกิจตวัแทนสายการบินดงักล่าวค่อนขา้งสงู จึงท าใหค้่าเฉล่ีย

ระยะเวลาในการเก็บหนีข้องบริษัทในปี 2562 สัน้กว่าในปี 2563 ซึ่งบริษัทเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจตวัแทนสายการบิน มา

เป็นบรษิัทการรว่มคา้ บรษิัจจึงไม่ไดบ้นัทึกรายไดใ้นส่วนนีแ้ต่ถกูน าไปรวมอยู่ในธุรกิจ Joint Venture  ซึ่งโดยทางเทคนิคไม่ไดน้ ามา

ค านวณ โดยหากน ามาค านวณแลว้ระยะเวลาในการเกบ็หนีก้็จะใกลเ้คียงกบัปี 2562  อีกทัง้ หากพิจารณาระยะเวลาการเก็บหนีใ้น

ปี 2563 ที่ 67 วัน นั้น ถา้ดูจากสัดส่วนรายไดจ้ะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจโลจิสติกสส์ าหรบัสินคา้อันตรายและเคมีภัณฑ ์ มีรายไดส้งูขึน้ 

และก าไรที่สงูขึน้ โดยกลุ่มธุรกิจนีส่้วนใหญ่จะคา้ขายกับลกูคา้ที่เป็นรายย่อย (Retail) หรือลกูคา้ที่เป็นบริษัทหา้งรา้น โดยเฉพาะ

ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้บริษัทขา้มชาติ ซึ่งจะมีระยะเวลาเฉล่ียในการเก็บหนีใ้นเกณฑป์กติอยู่ที่ 45 ถึง 60 วนั รอบเก็บเงินจึงจะ

นานเป็นปกติ อย่างไรก็ตามตวัเลขที่ไดแ้สดงนัน้เป็นตวัเลขจรงิทัง้สิน้  

  ประธานกล่าวเสรมิว่า ตวัเลขเป็นตวัเลขจรงิทัง้สิน้  อีกทัง้งบการเงินยงัผ่านการตรวจสอบของผูต้รวจสอบบัญชี

จึงเป็นตวัเลขที่แทจ้รงิแน่นอน  

  จากนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  มติทีป่ระชุม  

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,536,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

  ประธานขอใหน้ายวิรชั นอบนอ้มธรรม ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
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  นายวิรัช นอบน้อมธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน  แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและทุนส ารองตามที่
กฎหมายก าหนดและเงินส ารองอื่นๆ ตลอดจนภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ที่บริษัทไดใ้หไ้วแ้ก่สถาบันการเงิน ในปี 
2563 บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้และเป็นงบของส่วนงบกิจการเป็นจ านวนทัง้สิน้ 127,386,122 บาท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิน้ 6,500,000 บาท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอุนมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10  บาทหรือ  
10 สตางค ์ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยบรษิัทไดพ้ิจารณาก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มี
สิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัที่ 28 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบ
การจ่ายเงินปันผลของปี 2562 ในปี 2563 บรษิัทมีก าไรสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 127,386,122 บาท  
เงินปันผลจึงนอ้ยลง 5 สตางค ์อยู่ที่ 0.10 บาท โดยมีจ านวนหุน้ท่ีจ่ายทัง้หมดอยู่ที่ 601,307,775 หุน้ เนื่องจากในปีที่แลว้ไดท้ าการ
ซือ้หุน้คืน (Treasury Stock) เขา้มา 8 ลา้นหุน้ ซึ่งหุน้ส่วนนีไ้ม่ตอ้งจ่ายเงินปันผล รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทัง้สิน้คือ 60,130,777.50 
บาท คิดเป็นอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลต่ออัตราสุทธิอยู่ที่ 47.2% ซึ่งมากกว่านโยบายที่ไดก้ าหนดไวข้องบริษัท จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

  ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
สอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

  มติทีป่ระชุม 

  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  
และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 6,500,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,536,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานขอใหน้ายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 
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  นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของ
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดที่มีอยู่ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหก้รรมการออกในจ านวนท่ีใกลก้ับจ านวน 1 ใน 3 ที่สดุ 
ในการประชุมสามัญประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ดงันี ้

1. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ  กรรมการอิสระ 

2. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ  กรรมการอิสระ 

3. นายทิพย ์ดาลาล   กรรมการ 

4. นายธนทั ตาตะยานนท ์  กรรมการ 

  เพื่อความโปรง่ใส กรรมการทัง้ 4 ท่านที่พน้จากต าแหน่งตามวาระไดอ้อกจากที่ประชมุเป็นการชั่วคราว 

  นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในการสรรหาและพิจารณา
บุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้ นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตัง้แต่วนัที่ 18 ธันวาคม 2563 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีท่านผูถื้อหุน้เสนอ
รายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดด้  าเนินการ  
สรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยการพิจารณาจากความรู ้ประสบการณ ์และความเหมาะสม
อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดังกล่าวกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

  ทัง้นี ้ในส่วนของกรรมการอิสระนัน้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรรมการอิสระดงักล่าวสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
รายละเอียดประวตัิและประสบการณท์ างานของกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

  นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง
กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม
หรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

  ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการจ านวน 4 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

  มติทีป่ระชุม   

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ   กรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,536,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

2) นายวิภธูา ตระกลูฮนุ     กรรมการอิสระ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,536,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

3) นายทิพย ์ดาลาล    กรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,536,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
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4.  บตัรเสีย 0 0 

4) นายธนทั ตาตะยานนท ์   กรรมการ 

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,536,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  ประธานขอให้นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี ้แจง  
ในวาระนี ้

นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็น
เรื่องของวาระก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการซึ่งจะเหมือนกบัของปีที่แลว้ โดยมีส่วนท่ีเพิ่มมาคือ ทางคณะกรรมการไดม้กีาร
จดัตัง้คณะกรรมการการลงทุน ส าหรบัการลงทนุของบริษัท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของฝ่ายจดัการและช่วยคดักรองเบือ้งตน้ก่อนท่ี
จะน าเสนอใหก้บัทางคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสามารถสรุปไดด้งันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการ 

    ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

2563 2564 2563 2564 
คณะกรรมการบริษัท 

- ประธาน 

- รองประธาน 
- กรรมการ 

 
30,000 บาท 
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 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 
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    ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม 

รายเดือน ต่อครัง้ที่เขา้ประชมุ 

2563 2564 2563 2564 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- ประธาน 
- กรรมการ 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
 

15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ี
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

คณะกรรมการการลงทุน 
- ประธาน 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
15,000 บาท 
10,000 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 รวมกันแลว้จะไม่เกิน 4,700,000 

บาท โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่ในระดบัที่เหมาะสม สอดคลอ้ง 

และเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกลเ้คียงและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรกัษา

กรรมการที่มีคุณภาพไวก้ับบริษัท นอกจากนี ้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุย่อย รวมถึงบ าเหน็จกรรมการ  ในส่วนของการจดัสรรบ าเหน็จกรรมการนัน้ ให้อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่ออนมุตัิ                                                                                

  ส่วนในปี 2563 บริษัทไดก้ าหนดวงเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จกรรมการไวไ้ม่เกิน 

4,700,000 บาท ทัง้นี ้กรรมการบรษิัทไม่ไดร้บัผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

คุณปิยพล อนุพุทธางกูร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงวันที่มีการจัดตัง้คณะกรรมการ 
การลงทนุและสมาชิกของคณะกรรมการการลงทนุ 

  นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการการลงทุนตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสมาชิกประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และตัวแทนจาก
กรรมการจัดการ  4 ท่าน   ได้แก่  (1) คุณวุฒิพงษ์  โม ฬีชาติ  เ ป็นประธานกรรมการการลงทุน  (กรรมการอิสระ)                                          
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(2) คุณวิภูธา ตระกูลฮุน (กรรมการอิสระ) (3) คุณทิพย ์ดาลาล  (4) คุณวิรัช นอบน้อมธรรม (5) คุณดรุณี รักพงษ์พิบูล และ          
(6) คณุธนทั ตาตะยานนท ์รวมทัง้หมด 6 ท่าน 

  จากนัน้ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  มติทีป่ระชุม 

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิก าหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จ
กรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ในจ านวนไม่เกิน 4,700,000 บาท โดยบ าเหน็จ 
กรรมการใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่ออนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

1.  เห็นดว้ย 436,537,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

 ประธานขอใหน้ายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

สรรหาผูส้อบบัญชีของบริษัทจากบริษัทต่างๆ ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ขอ้เสนองาน และค่าตอบแทน ซึ่งจากผลการ

พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบใหเ้สนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็น

ผูส้อบบญัชี โดยมีรายนามผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1.   นายวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3977 และ/หรือ  

2.  นางสาวสขุมุาภรณ ์วงศอ์รยิาพร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4843 และ/หรือ  

3.  นางสาววราภรณ ์วรธิติกลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4474  
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  โดยให้ผู้สอบบัญชีดังมีรายนามข้างต้น คนใดคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ในกรณีที่ 
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห ้บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีอื่นท าหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้ขอ้มลู
ของผูส้อบบญัชีที่เสนอปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 

  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในการสอบบัญชี  โดยเห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนสอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 4,700,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวครอบคลมุการสอบบญัชีงบเฉพาะกิจ
ของบรษิัทและบรษิัทในเครือจ านวน 10 บรษิัท  

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม  

  คณุปิยพล อนพุทุธางกรู ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามถงึสาเหตทุี่คา่สอบบญัชีของปี 2564 

ลดลงจากปี 2563 และ ปี 2562 ค่อนขา้งมาก 

  นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้มลูจะเห็นไดว้่าค่าสอบบญัชี
ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 2,300,000 บาท โดยในปี 2563 เพิ่มเป็น 3,100,000 บาทเนื่องจากบริษัทมีขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งที่ตอ้งท า
การตรวจสอบเป็นจ านวนมาก ส่วนท่ีในปี 2564 นัน้ลดลงเนื่องจากค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อยลดจาก 3,000,000 กว่าบาท เหลือ 
1,900,000 บาท สืบเนื่องจากจ านวนบริษัทย่อยที่ลดลง และค่าสอบบัญชีบริษัทร่วมและการร่วมคา้เองก็ลดลงจาก 1,600,000 
บาท เหลือ 700,000 บาทเช่นเดียวกนั ทัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทไดจ้ดัระบบการสอบบญัชีของบริษัทลกูใหม่ โดยเมื่อมีการจดัตัง้บรษิัท
ลูก บริษัทไดใ้ชบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีเพื่อใหม้ีระบบบัญชีที่สอดคลอ้งกัน และเมื่อ
บริษัทลูกมีการปรบัโครงสรา้งใหม่ตลอดจนการจัดระบบใหม่เรียบรอ้ยแลว้ บริษัทไดด้  าเนินการใหบ้ริษัทลูกจัดหาผู้สอบบัญชี
ตามปกติใหส้อดคลอ้งกันบริษัท ค่าสอบบญัชีโดยรวมจึงลดลงเหลือ 4,700,000 บาท นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้
เจรจากับบริษัทผูส้อบบญัชีเพื่อขอต่อรองราคาค่าสอบบญัชีอีกดว้ย เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจไดร้บัผลกระทบจากวิกฤต
COVID-19 ส่งผลใหบ้รษิัทมีกิจกรรมนอ้ยลง การตรวจสอบจึงลดนอ้ยลงเช่นกนั  

  จากนัน้ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2564 

  มติทีป่ระชุม 

  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 โดย
มีรายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,537,551 100 
2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 - 
4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 53. เพื่อให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ประธานขอใหค้ณุแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คณุแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ก าหนดใหม้ีการยกเลิกประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เรื่อง การประชมุผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ลงวันที่ 27 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ซึ่งส่งผลเป็นการยกเลิกเงื่อนไขหลักในการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

สองประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ผูร้่วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชมุตอ้งอยู่ในที่ประชมุเดียวกัน และประการ 

ที่สองผูร้่วมประชุมตอ้งอยู่ในราชอาณาจกัร จึงส่งผลใหผู้ท้ี่จะเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามพระราชก าหนด สามารถ

เขา้ร่วมประชุมจากที่ใดก็ได ้ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จ าเป็นตอ้งอยู่ในสถานที่ประชมุแห่งเดียวกนัอีกต่อไป ทัง้นี ้

ตามเงื่อนไข ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด  

คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิทัใน 

ขอ้ 24. ขอ้ 25. และขอ้ 53.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับบทบญัญัติของกฎหมาย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ

บรษิัท ดงัต่อไปนี ้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน
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ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชมุ
จะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนินการใด ๆ  ในการประชมุดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์
ก็ได ้โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการ
ทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการ
ประชมุ 
 
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมี
กระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดย
ใหม้ีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่ เกิดจากบันทึก
ดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ขา้งตน้ ถือว่าเป็นการเขา้ร่วมประชมุอนัสามารถนบัเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้
 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 

กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้
แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง  (1) เพื่อ
เป็นเสียงชีข้าด 
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กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เวน้

แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหน่ึงไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง  (1) เพื่อ

เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ25 . ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท 
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชมุดงักล่าว

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี ้ผู้ มีหน้าที่

จัดการประชุมตอ้งจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐาน โดยจะจดัเก็บ

ในรูปขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ข้อ 25 . ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท 
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็ว
กว่านัน้ก็ได ้

 

ข้อ 53. – ไม่มี –  ข้อ 53.ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทนั้น 
อาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่
เห็นสมควร ทั้งนี ้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ังกล่าว
จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข ขัน้ตอน หลกัเกณฑ ์และวิธีการที่
กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 

ในการนี ้  การส่งหนัง สือเชิญประชุม รวมทั้ง เอกสาร

ประกอบการประชุมดังกล่าว  อาจ ส่ ง โดยจดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี ้ ระยะเวลาในการส่งหนังสือเชิญ

ประชมุและการโฆษณาในหนงัสือพิมพส์ าหรบัการประชมุใน

แต่ละกรณี รวมทั้งหลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการส่ง

หนงัสือนดัประชมุโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายหรือประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจ หรือ

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร เป็นผู้ด  าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

หรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทใน ขอ้ 24. ขอ้ 25. และ

ขอ้ 53. และการมอบหมายใหด้ าเนินการจดทะเบียนกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

มติทีป่ระชุม   

ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทใน ขอ้ 24. ขอ้ 25. และ

ขอ้ 53. และการมอบหมายใหด้ าเนินการจดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ตามที่ไดม้ีการเสนอทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,537,551 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 2,846,112.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

383,663,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 380,817,359.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่

ไม่ได้ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานขอใหค้ณุแธน ภคัพงษ์พนัธุช์ยั ที่ปรกึษากฎหมาย เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

คุณแธน ภัคพงษ์พันธุช์ยั ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากภายหลังการสิน้สุดโครงการออก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังาน (Employee Stock Option Program: ESOP) และภายหลงัจากการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่พนักงานครัง้ที่ 1 (III-WA) ครัง้สุดท้ายในวันที่ 1 กันยายน 2563  

มีจ านวนหุน้รองรบัที่ไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิ (ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย) คงเหลือจ านวนทัง้สิน้ 5,692,225 หุน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่ที่จะตอ้งตดัหุน้

ที่ไม่ไดม้ีการใชสิ้ทธิ (ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย) จ านวนดงักล่าว หรือคิดเป็นจ านวนทุนจดทะเบียน จ านวน 2,846,112.50 บาท เพื่อให้

บรษิัทสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้ถดัไปได ้(กรณีบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มทนุ) นอกจากนี ้บรษิัทยงัมีหุน้ท่ียงั

ไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 152,326,944 หุ้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นส ามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ครัง้ที่ 1 (III-W1) ทัง้นี ้การลดทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นการตดัหุน้จดทะเบียนที่ไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท และ

สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้แต่อย่างใด  

นอกจากนี ้ในการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท 

ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 380,817,359.50 บาท (สามรอ้ยแปดสิบลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพนั

สามรอ้ยหา้สิบเกา้บาทหา้สิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น 761,634,719 หุน้   (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสนสามหมื่นส่ีพัน

เจ็ดรอ้ยสิบเกา้หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 761,634,719 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหกสิบเอ็ดลา้นหกแสนสามหมื่นส่ีพัน

เจ็ดรอ้ยสิบเกา้หุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามและใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม

หรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

มติทีป่ระชุม   

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือ 

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบียนตามที่ไดม้ีการเสนอทกุประการ ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 436,537,551 0 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บตัรเสีย 0 0 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระสุดทา้ยนีค้ือ เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
หรือเรื่องอื่นใดที่จะเป็นประโยชน ์โดยจะไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถาม

หรือใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ ที่ปรกึษากฎหมาย ผูต้รวจสอบบญัชี รวมทัง้เจา้หนา้ที่ทกุคนที่มา

ประชุมและท าใหก้ารประชุมส าเร็จไปไดด้ว้ยดี และกล่าวอวยพรขอใหทุ้กคนปลอดภยัและปราศจากโรค จากนัน้จึงกล่าว ปิดการ

ประชมุ 
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ปิดประชมุเวลา 15.32 น. 

      ลงชื่อ    ประธานท่ีประชมุ 

       (นายเกรกิไกร จีระแพทย)์ 

       ประธานกรรมการบรษิัท 

 

      ลงชื่อ    เลขานกุารท่ีประชมุ 

       (นางดรุณี รกัพงษ์พิบลู) 

           เลขานกุารบรษิัท 


