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คณะผูบ้ริหารระดบัสงู

นางสาวสมใจ ปรุาชะโก
กรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร
ผูอ้ านวยการ ฝ่ายขายและการตลาด
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ผูอ้ านวยการ ฝ่ายปฏบิตักิารโลจสิตกิส์
และซพัพลายเชน

นายอ านาจ พวงรอด
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
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คณะผูบ้ริหารระดบัสงู

นางสาวสาวดี อศัวมานะ
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายภมูภิาค

นางสาวสนุทรี พลูสมบติั
ผูช้ว่ย ผูจ้ดัการทัว่ไป
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หลกัเณฑวิ์ธีนับคะแนนและประกาศผลลงคะแนน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1 หุ้น 1 คะแนนเสียง=

ถ้า คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานจะมีเสียงช้ีขาดอีกหน่ึงเสียง 
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หลกัเณฑวิ์ธีนับคะแนนและประกาศผลลงคะแนน 
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เหน็ด้วย 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 

ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง  
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1

2

3
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง  
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

4
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วาระท่ี 1 
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564
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วาระท่ี 1 
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัศุกร ์ที่ 30 เมษายน 2564 โดย
บรษิทัได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุม
ดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
รวมถึงบรษิทัได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และได้จดัส่งรายงานการ
ประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกทา่นลว่งหน้าพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมครัง้น้ีแลว้
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 1 

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 2 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 
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วาระท่ี 2
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564

Management Discussion and Analysis (MD&A)

Revenue

2,231

4,006

7,671

YE2019 YE2020 YE2021

+91%

New High
Sea Freight

47%

Air Freight
23%

Cross Border 
Service

25%

Supply Chain 
Solutions

5%

2021

รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ทางทะเลมปีรมิาณการขนส่งที่เพิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิัทฯ ตัง้เป้าใน
การเจาะตลาดลกูคา้ในกลุม่อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละชิน้ส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีการเติบโตเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าการขนส่งทางเรือ มี Demand สูงขึ้น ท าให้บริษัทฯ มี
ปริมาณการขนส่งที่เพิม่ขึ้นและราคาค่าระวางยงัคงปรบัตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท าให้รายได้
เพิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดด ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารวางแผนกลยุทธ์ทีส่อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
จงึท าใหบ้รษิทัมกีารเตบิโตใน Segment Sea Freight คอ่นขา้งสงูมากในปีน้ี
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วาระท่ี 2 (ต่อ) 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564

Management Discussion and Analysis (MD&A)

Gross Profit Margin YE2019 YE2020 YE2021

Sea Freight 23% 20% 17%

Sea Freight 

Gross Profit Margin YE2019 YE2020 YE2021

Air Freight 22% 13% 17%

Air Freight 

650 656

3,730

147 134

625

YE2019 YE2020 YE2021

Service Income
Gross Profit

813

2,130
1,785

180 282 298

YE2019 YE2020 YE2021

Service Income

Gross Profit

ส าหรับบริการขนส่งสินค้าทางทะเลในปีน้ี เติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก 
Demand ที่เพิม่ขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการตามกลยุทธ์ ที่
วางไว ้ไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ในการขยายตลาดทัง้ในสหรฐัอเมรกิา
และจนี ได้เป็นอย่างด ีท าให้บรษิทัฯ มปีรมิาณการขนส่งที่เพิม่ขึ้นเป็นไปตาม
แผนทีก่ าหนดเอาไว ้

ใน ปี 2563 บรษิทัฯ มกีารท า Charter Flight เป็นจ านวนมาก จงึท าใหบ้รษิทัฯ มีรายไดแ้ละ
ต้นทุนค่อนขา้งสูง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีน้ีจงึท าให้รายไดจ้ากการบรกิารทางอากาศลดลง 
ถงึแมว้า่รายไดจ้ะลดลงแต่จะเหน็วา่ก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 เพิม่ขึน้
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วาระท่ี 2 (ต่อ) 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564

Management Discussion and Analysis (MD&A)

Cross Border Services 

Gross Profit Margin YE2019 YE2020 YE2021

Cross Border Services 2% 15% 13%

Supply Chain Solutions 

Gross Profit Margin YE2019 YE2020 YE2021

Supply Chain Solutions 17% 19% 16%

479

979

1,927

9
148 255

YE2019 YE2020 YE2021

Service Income
Gross Profit

354 340 402
61 65 66

YE2019 YE2020 YE2021

Service Income

Gross Profit

การขนส่งทางบกข้ามแดนเป็นบรกิารที่ยงัคงมคีวามต้องการในการใช้บรกิารมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้บรษิัทฯ ต้องมกีารขยาย Capacity โดยการลงทุนเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อ
รองรบัการเตบิโต ประกอบกบั บรษิทัฯ มแีผนการเริม่ใหบ้รกิารขนส่งทางรถไฟ ( Road-Rail 
Service) โดยการเชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุกไปยงัรถไฟ จากประเทศลาว -จนี
เพื่อความรวดเรว็ในการขนส่งใหก้บัลูกค้า จงึเป็น Service อกีทางเลอืกหน่ึงที่ช่วยลดปัญหา
การตดิคา้งของสนิคา้หน้าด่านศุลกากร โดยบรษิทัฯ มปีรมิาณการใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ในไตรมาส
ทีผ่่านมา ท าใหร้ายได ้จากการขนส่งทางบกขา้มแดน เตบิโตอยา่งรวดเรว็

รายไดจ้าก Supply Chain Solutions ส าหรบังวดปี 2564 เท่ากบั 401.87 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้  61.25 ล้านบาท คดิเป็น 17.98% ของรายไดใ้นปีก่อนส าหรบังวดเดียวกนั 
เน่ืองจาก บรษิทัเริม่มกีารขยายงานในส่วนทีเ่ป็น Warehouse / Distribution มากขึน้ 
ท าให้บริษัทเริ่มมีรายได้เพิม่ขึ้น จากการที่บริษัทได้มีการเปิดคลงัสินค้าใหม่พื้นที ่
10,000 ตร.ม. ในชว่งกลางปี 2564
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วาระท่ี 2 (ต่อ) 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564

Management Discussion and Analysis (MD&A)

Net Profit

YE2019 YE2020 YE2021

2.78% 5.20% 6.98%

จากผลประกอบการในปี 2564 บรษิทัฯ มกีารเตบิโตไปในทศิทาง
เดยีวกนักบั การขยายตวัในการส่งออกของประเทศไทย ประกอบ
กบับรษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ามแผนกลยุทธ ์
ไดเ้กนิกว่าเป้าทีก่ าหนดไว ้โดยก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส าหรบั ปี 
2564 เท่ากบั 535.53 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 334.44 ลา้นบาท คดิเป็น 
166.32%  ของก าไรสทุธใินปีก่อนส าหรบังวดเดยีวกนั

+166%

New High.

Net Profit Margin

62

201

536

YE2019 YE2020 YE2021



24INNOVATIVE LOGISTICS SERVICE & SOLUTION PROVIDER

วาระท่ี 2 (ต่อ) 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564

รายงานผลการด าเนินงานด้านการต่อต้านการคอรร์ปัชนั (CAC) 
ในปี 2564 บรษิทัฯ มกีารทบทวนประสทิธภิาพของนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อป้องกนัและลดโอกาสทีบ่รษิทัฯ จะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั อย่างสม ่าเสมอ มกีารประเมนิความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชนั และการปรบัปรุง
แนวปฏบิตัติ่างๆ เพือ่ปรบัใช ้อาท ิแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัและใหข้องขวญั หรอื No Gift 
Policy โดยก าหนดนโยบายหา้มรบัและใหข้องขวญัหรอืสิง่ตอบแทนรปูแบบใดๆ ทุกประเภท
จากลูกคา้ คู่คา้ ผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิในเทศกาล มกีารจดัท านโยบายรบัแจง้เบาะแส 
(Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้อนเรียนหรือแจ้งเบาะแสทัง้จาก
บุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสจาก
บุคคลภายนอกไวบ้นหน้าเวบ็ไซตข์ององคก์ร

ไดม้กีารเชญิชวนบรษิทัคูค่า้ พนัธมติรทางการคา้ และบรษิทัอื่นๆ ทัว่ไป เขา้รว่มเป็นภาคี
เครอืขา่ย โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 
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วาระท่ี 2 (ต่อ) 
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564

วนัที ่22 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัประกาศนียบตัร CAC Certificate of Membership (บรษิทัทีผ่า่นกระบวนการรบัรองในไตรมาสที ่3
ปี 2562 – ไตรมาสที ่4 ปี 2563) จากงานพธิมีอบประกาศนียบตัรของแนวรว่มฯ ครัง้ที ่11 ซึง่จดัขึน้ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 2 

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 3 
รบัทราบแผนการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ (mai) ของบริษทั ยโูรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส ์จ ากดั
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โครงสร้างการถือหุ้นของ ETL

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน IPO โครงสร้างการถือหุ้นหลงั IPO

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ ากดั (มหาชน)

< 30.00%

ผูถ้อืหุน้เดมิของ WICE
ประชาชนทัว่ไป/1

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน

> 34.30%> 35. 70%

ผูถื้อหุ้นรายอ่ืน

49.00%51.00%

บรษิทั ยโูรเอเชยี โทเทลิ โลจสิตกิส์ จ ากดั

โครงสรา้งการถอืหุน้ของ ETL ก่อนและหลงั IPO มรีายละเอยีด ดงันี้

หมายเหตุ /1 สดัส่วนหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขาย (IPO) ไมเ่กนิรอ้ยละ 
30.00 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน (อาจม ีpre-emptive 
rights ไมเ่กนิรอ้ยละ 20.00 ของจ านวนหุน้ IPO)



29INNOVATIVE LOGISTICS SERVICE & SOLUTION PROVIDER

ลูกคา้ส่งสนิคา้ไปยงั
ETL Hub

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของ ETL

29

การประกอบธรุกิจ
ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารโลจสิตกิสข์นส่งขา้มพรมแดน (Cross Border Services) ระหว่าง
ประเทศจนี ฮ่องกง และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ปีท่ีก่อตัง้ 2561

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่
เลขที ่19, 21 ถนนคู่ขนานมอเตอรเ์วย ์แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั 
กรงุเทพมหานคร 

ทนุจดทะเบยีนและ
ทนุช าระแล้ว

122.45 ลา้นบาท (อาจมกีารเปลีย่นแปลง)

กรรมการบริษทัฯ

• นายกฤษณะ บุญยะชยั
• นายวรพจน์ อุชุไพบลูยว์งศ์
• นายเจรญิเกยีรต ิหุตะนานนัทะ
• นายชเูดช คงสุนทร

• นายล ียคิ เชร์
• นางสาวกฤชวรรณ ซือ้เจรญิชยั
• นางอารยา คงสุนทร
• นางสาวบุศรนิทร์ ต่วนชะเอม

ประเทศและเส้นทางท่ีให้บริการ

ประเทศ A ประเทศ Bต้นทาง ปลายทาง

เปลีย่นถ่าย
สนิคา้

ด่านศลุกากร

พธิกีาร
ศลุกากรETL pickup cargo ETL deliver cargo

ประเทศ A ประเทศ BETL Hub A ETL Hub Bด่านศลุกากร

ลูกคา้รบัสนิคา้ ณ
ETL Hub

การขนส่งข้ามพรมแดน
แบบเตม็ตู้ (FTL)

การขนส่งข้ามพรมแดน
แบบไม่เต็มตู้  (LTL)

บริการของ ETL

เปลีย่น
ถ่ายสนิคา้

พธิกีาร
ศลุกากร

บริการของ ETL
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สรปุฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ ETL

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

2562/1 2563 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สนิทรพัยร์วม 299.99 490.73 1,142.32
หนี้สนิรวม 283.02 372.52 772.30
สว่นของผูถ้อืหุน้ 16.97 118.22 370.02
งบก าไรขาดทุน
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 453.27 939.04 1,877.53
ตน้ทุน (448.28) (806.15) (1,631.46)
ก าไรขัน้ตน้ 4.99 132.89 246.07
EBIT (44.31) 82.02 146.58
ก าไรสทุธิ (47.50) 72.70 119.09

หมายเหตุ: /1 ขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 แสดงตามขอ้มลูแถวเปรยีบเทยีบ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ตามงบการเงนิรวมส าหรบัปี 2564 และขอ้มลูงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 2562 
แสดงตามขอ้มลูงบการเงนิรวมเสมอืนส าหรบัผูบ้รหิารส าหรบัปี 2562

299.99
490.73

1,142.32

16.97 118.22
370.02

2562 2563 2564

สินทรพัยร์วมและส่วนของผู้ถือหุ้น

สนิทรพัยร์วม สว่นของผูถ้อืหุน้

453.27
939.04

1,877.53

(47.50) 72.70 119.09 

2562 2563 2564

ผลการด าเนินงาน

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ก าไรสทุธิ
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แผนการ Spin-off ของ ETL

31

รายละเอียดแผนในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทัว่ไป

ผูอ้อกและเสนอขายหลกัทรพัย์ ETL

ประเภทหลกัทรพัย์ หุน้สามญัเพิม่ทุนของ ETL

ระยะเวลาในการเสนอขายโดยประมาณ • ภายหลงัจาก SEC อนุมตัใิห ้IPO และ Effective Filing / SET อนุมตัใิห ้ETL เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
• คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2565

สดัส่วนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขาย (IPO) ไม่เกนิรอ้ยละ 30.00 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเพิม่ทุน (อาจม ีpre-emptive rights ไม่เกนิรอ้ยละ 20.00 ของจ านวนหุน้ IPO)

ราคาเสนอขาย จะมกีารก าหนดภายหลงัจากทีไ่ดร้บัอนุมตักิารเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากส านกังาน กลต.

วตัถปุระสงคก์ารท า IPO • การขยายธุรกจิของ ETL ในอนาคต และ/หรอื
• ช าระเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และ/หรอื
• เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ

29 เม.ย. WICE: ประชุมผูถ้อืหุน้

เดือน พ.ค. – มิ.ย. WICE: BOD พจิารณา/อนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
ETL 
• จดัท าแบบค าขอฯ (Filing) และเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
• BOD และ EGM พจิารณา/อนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง
• ยื่นแบบค าขอฯ (Filing) ต่อ SEC และ SET ภายใน ก.ค.

เดือน ก.ค. – ธ.ค. SEC และ SET
• พจิารณาแบบค าขอฯ (Filing)
• เยีย่มชมบรษิทั และสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
• อนุมตัแิบบค าขอฯ และการเสนอขายหลกัทรพัย์
ETL: 1st Trading day

ระยะเวลา IPO โดยประมาณ ปี 2565 



ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัส าหรบั WICE และ ผูถ้ือหุ้นของ WICE ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัส าหรบั ETL 

WICE

✓ ลดภาระของบริษทัฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะ

ยาวแก่ ETL

✓ ลดต้นทุนทางการเงินของบริษทัฯ ในภาพรวม

✓ บริษทัฯ จะมีการแยกโครงสร้างธรุกิจท่ีชดัเจนมากขึ้น

✓ ภายหลงัการ IPO หุ้นของ ETL จะสะท้อนมลูค่าท่ีแท้จริง

✓ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน และไม่ต้องพ่ึงแหล่ง

เงินทุนจาก WICE

✓ ลดต้นทุนทางการเงินของ ETLในระยะยาว

✓ ส่งเสริมให้ ETL เป็นท่ีรู้จกั และเสริมภาพลกัษณ์ให้ดีขึ้น 

✓ ETL จะมีการแยกโครงสร้างธรุกิจท่ีชดัเจนมากขึ้น 

✓ ภายหลงัการ IPO ของ ETL มูลค่าของหุ้นของ ETL จะสะท้อนมูลค่าท่ีแท้จริง และจะมีสภาพ

คล่องมากขึ้น

ผูถ้ือหุ้นของ WICE

✓ เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผูถื้อหุ้นและนักลงทุน

✓ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะได้รบัประโยชน์ทางอ้อมจากการท่ีมูลค่าของหุ้น ETL ท่ีจะสะท้อน

มลูค่าท่ีแท้จริง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ WICE

ภายหลงัการ IPO สดัส่วนการถือหุ้นใน ETL จะลดลงจากร้อยละ 51.00 เป็นไม่ต า่กว่าร้อยละ 35.70 ของทนุช าระแล้ว
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ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั / ผลกระทบภายหลงัจาก Spin-off ของ ETL
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 3

เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรายงานเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 4
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรเบด็เสรจ็ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
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วาระท่ี 4
พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรเบด็เสรจ็ 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี 2564 ส าหรับปีสิ้นสุด 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และไดร้บัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัแลว้วา่ถกูตอ้ง ดงัน้ี 

งบฐานะทางการเงินและผลด าเนินการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สนิทรพัย์ 3,495,444,218 2,013,230,146
หนี้สนิรวม 1,993,365,166 775,491,081
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,297,748,863 1,237,739,065
รายไดร้วม 7,670,736,802 3,630,464,020
ก าไรสทิธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 535,576,078 486,613,970
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.82 0.75

(หน่วย : บาท)
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 4

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 5
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
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วาระท่ี 5
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคล และ
ส ารองตามกฎหมายส าหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลีย่นแปลงได ้โดยจะขึน้อยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เหน็สมควร โดยการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการ
ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่งมนีัยส าคญั โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งน าเสนอเพื่อ
ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิห้
จา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลได ้และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมตอ่ไป
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วาระท่ี 5 (ต่อ)
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564

จากผลประกอบการของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการ 486,613,970 บาท เน่ืองจาก ณ วนัสิ้นรอบบญัชี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน จ านวน 325,949,750 บาท และมทีุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 32,594,975 บาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ซึ่งครบเตม็จ านวนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จึงไมต่อ้งจดัสรรก าไร
เป็นทุนส ารองเพิม่เตมิอกี

คณะกรรมการเสนอ :

◼ จา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงาน (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564

ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท เป็นจ านวนเงิน 149,936,885 บาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 30.81 ของก าไรส าหรบัปี

ซึง่อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว บรษิทัฯ เสนอการจ่ายเงนิปันผลต ่ากว่าทีก่ าหนดและไมเ่ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ของบรษิทัฯ เน่ืองจากบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นในการส ารองเงนิทุนเพือ่รองรบัขยายธุรกจิในอนาคต

◼ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลเมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2565

และจา่ยเงนิปันผลภายในวนัที ่13 พฤษภาคม 2565
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วาระท่ี 5 (ต่อ)
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าไรสทุธขิองบรษิทัหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ารองตามกฎหมาย       (บาท) 109,747,784 83,136,150 96,753,628.83 486,613,970
การจ่ายเงินปันผล 
- การจา่ยเงนิปันผลประจ าปี                              (บาท/หุน้)
- วนัทีจ่า่ยเงนิปันผล

0.13
16 พ.ค. 2562

0.09
15 พ.ค. 2563

0.14
19 พ.ค. 2564 

0.23
13 พ.ค. 2565

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ินประมาณ                           (บาท) 84,746,935 58,670,955 91,265,930 149,936,885

อตัราการจา่ยเงนิปันผล เทยีบก าไรสทุธ ิ                                                  (รอ้ยละ) 77.22 70.57 94.33 30.81

ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 5 

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



42INNOVATIVE LOGISTICS SERVICE & SOLUTION PROVIDER

วาระท่ี 6 
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
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วาระท่ี 6
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ปัจจุบนัมีกรรมการทัง้สิน้รวม 8
ท่าน จงึต้องมกีรรมการออกจ านวน 3 ท่าน และตามขอ้บงัคบั กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัฉลากกนั ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแห น่ง ทัง้นี้ กรรมการผูอ้อก
ตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งใหมอ่กีกไ็ด ้

ในปี 2565 นี้ กรรมการของบรษิทัฯ ทีจ่ะครบวาระการด ารงต าแหน่งมจี านวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ซึ่งคดิเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรม
ทัง้หมด ไดแ้ก่

1. นายกมล รุง่เรอืงยศ  ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร/ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ
ความยัง่ยนืและกรรมการอสิระ 

2. นายชเูดช คงสุนทร  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ
3. นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม ด ารงต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
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วาระท่ี 6 (ต่อ)
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการฯ คุณสมบตัคิรบถว้นตาม
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ สามารถทีจ่ะช่วยพฒันาบรษิทัได ้จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 คน ไดแ้ก่ (1) นายกมล รุง่เรอืงยศ  
(2) นายชเูดช คงสุนทร  และ (3) นางสาวบุศรนิทร ์ต่วนชะเอม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และได้พจิารณา
สรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของ
บรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
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วาระท่ี 6.1 (ต่อ)
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

นายกมล รุ่งเรืองยศ 
อาย ุ60 ปีเสนอแต่งตัง้ในต าแหน่ง :

▪ กรรมการอสิระ 
▪ กรรมการตรวจสอบ
▪ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร
▪ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
▪ กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 

ประวติัการศึกษา :
▪ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)
▪ ปรญิญาตร ีComputer Science and Economics Finance; Cornell College, Iowa

ประวติัการฝึกอบรม :
▪ การสมัมนา CGR Workshop ครัง้ที ่1/2021 -IOD
▪ การสมัมนา ทศิทาง ESG: จากทฤษฎสีูก่ารปฏบิตั ิ:PwC ประเทศไทย
▪ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่41/2021 -IOD
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่171/2020 -IOD
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 6.1 

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 6.2 (ต่อ)
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

นายชเูดช คงสนุทร
อาย ุ58 ปี

เสนอแต่งตัง้ในต าแหน่ง :
▪ กรรมการ 

ประวติัการศึกษา :
▪ ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ สาขาพาณิชนาว ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวติัการฝึกอบรม :
▪ ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท) รุน่ที ่24 - IOD
▪ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่SEC/2014 – IOD 
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 6.2 

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 6.3 (ต่อ)
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

นางสาวบศุรินทร ์ต่วนชะเอม
อาย ุ50 ปีเสนอแต่งตัง้ในต าแหน่ง :

▪ กรรมการ
▪ กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 

ประวติัการศึกษา :
▪ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ (MBA) มหาวทิยาลยัรามค าแหง
▪ ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
▪ ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง

ประวติัการฝึกอบรม :
▪ การสมัมนา CGR Workshop ครัง้ที ่1/2021 – IOD
▪ หลกัสตูรวเิคราหปั์จจุบนั รูท้นัอนาคต ผา่นงบการเงนิ ปี 2562 - สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์
▪ หลกัสตูรการวเิคราะหง์บกระแสเงนิสดและการบรหิารกระแสเงนิสด ปี 2562 - สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์
▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่148/2018 - IOD
▪ หลกัสตูรStrategic CFO in Capital Markets Program รุน่ที ่5/2017 - SET
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 6.3 

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 7 
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
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วาระท่ี 7
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565

ก าหนดคา่ตอบแทนในรปูแบบคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565

คง อตัราคา่ตอบแทนในรปูแบบเบีย้ประชุมต่อครัง้ จา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้ประชุมเทา่นัน้

ทัง้น้ี คา่ตอบแทนกรรมการในรปูแบบเบีย้ประชุม และโบนสัพเิศษ จ ากดัวงเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษทั

ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครัง้

กรรมการ 20,000 บาทต่อครัง้

คณะกรรมการชดุย่อย 

ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครัง้

กรรมการ 20,000 บาทต่อครัง้
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วาระท่ี 7 (ต่อ)
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565

องคป์ระกอบค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/ครัง้)

ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ)

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

คงเดิม
40,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

2. ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

25,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

คงเดิม
25,000 บาท /ครัง้
20,000 บาท / คน / ครัง้

3. โบนัสพิเศษ พจิารณาจดัสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไมเ่กนิ 1%

พิจารณาจดัสรรจากผลการ
ด าเนินงาน แต่ไม่เกิน 1%

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมม่ี ไม่มี
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 7 

มติให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 8 
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
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วาระท่ี 8
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565

คณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชุมแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั ซึง่มรีายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ดงันี้

1. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ* ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรอื

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท*์* ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรอื

2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ** ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรอื

3. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรอื

4. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6107
หมายเหตุ :
*ผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั ปี 2557-2560
**ผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั ปี 2562-2564 
*** ผูล้งลายมอืในงบการเงนิบรษิทั ปี 2561
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วาระท่ี 8 (ต่อ)
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565

ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
ข้อมลูเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(เสนอ) 

คา่สอบบญัชปีระจ าปี 1,180,000 1,180,000 1,230,000

คา่สอบทานรายไตรมาส

(ไตรมาส 1,2,3 รวม) 810,000 810,000 810,000

รวมทัง้ส้ิน 1,990,000 1,990,000 2,040,000
หมายเหต:ุ 
• ไมม่คีา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fees) 
• ปี 2565 คา่สอบบญัช ีเพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 50,000 บาท
• คา่สอบบญัช ีเฉพาะบรษิทัฯ (ไมร่วมบรษิทัยอ่ย)
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วาระท่ี 8 (ต่อ)
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565

“โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบั
บริษทัฯ / บริษทัย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด 
จึงมีความ เป็นอิสระ ในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษทัฯ”
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การนับคะแนนเสียงวาระท่ี 8 

มติให้ถือเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 9 
พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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“ Innovative Logistics Service &Solution Provider ”




