
1การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)

26 เมษายน 2559

ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 



2การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่1

เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ



3การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่2

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2558 

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 1)



4การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่2

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 

เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 2558 ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รับรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดตามเอกสารแนบ 1

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



5การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่3

รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทั

ประจ าปี 2558

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 2)



6การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร ก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรข ัน้ตน้

2,188.5 
2,348.7 

ปี 2557 ปี 2558

771.7 
856.8 

35.3% 36.5%

ปี 2557 ปี 2558

ก าไรขัน้ตน้

อตัราก าไรขัน้ตน้

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

26.1 31.7 

364.6 363.9 

390.7 395.6 

17.9% 16.8%

ปี 2557 ปี 2558

ก าไรสทุธ*ิ และอตัราก าไรสทุธ*ิ

143.8

333.5

285.8

5.0% 5.2%

6.5%

14.0%

ปี 2557 ปี 2558

*ก าไรสทุธ ิสว่นทีเ่ป็นของบรษัิท

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วย : ลา้นบาท

วาระที ่3

7.3%
11.0%

หน่วย : ลา้นบาท

1.3%
131.9%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร คา่ใชจ้า่ยในการขาย

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิารเปรยีบเทยีบยอดขาย

ก าไรสทุธิ ก าไรสทุธ ิไมร่วมรายการพเิศษ

อตัราก าไรสทุธิ ตน้ทนุทางการเงนิเปรยีบเทยีบยอดขาย



7การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่3 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญั

ผูถ้อืหุน้รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทประจ าปี 2558

ซึง่บรษัิทไดส้รปุผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมา และการเปลีย่นแปลง

ทีส่ าคญัซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2558 ทัง้นี ้รายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 2



8การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่4

พจิารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทั 
ส าหรบัปีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 2)



9การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม หน่วย : บาท

วาระที ่4

2558 2557

สนิทรพัย์

สนิทรัพยห์มุนเวยีน 804,766,886                 597,531,407                 

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 4,177,898,220              3,956,881,988              

รวมสนิทรพัย์ 4,982,665,106            4,554,413,395            

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนี้สนิหมุนเวยีน 908,084,556                 1,854,413,328              

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,428,463,682              1,401,326,279              

รวมหนีส้นิ 2,336,548,238            3,255,739,607            

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,646,116,868            1,298,673,788            

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 4,982,665,106            4,554,413,395            

งบการเงนิรวม



10การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม หน่วย : บาท

2558 2557

รายได ้

รายไดค้่าเชา่และจากการใหบ้รกิาร 2,348,718,802                      2,188,453,303                      

รายไดอ้ืน่ 35,989,503                           16,634,451                           

รวมรายได้ 2,384,708,305                  2,205,087,754                  

คา่ใชจ้า่ย

ตน้ทุนค่าเชา่และการบรกิาร 1,491,913,855                      1,416,764,937                      

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 395,572,479                         390,650,338                         

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,322,985)                          85,000,000                           

ขาดทุนจากการบันทกึประมาณการหนี้สนิ -                                      57,000,000                           

ตน้ทุนทางการเงนิ 122,532,812                         109,392,340                         

รวมคา่ใชจ้า่ย 1,990,696,161                  2,058,807,615                  

ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน ในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้ 2,553,546                            (1,707,220)                           

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 396,565,690                     144,572,919                     

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ (75,495,304)                          (23,455,075)                          

ก าไรส าหรบัปี 321,070,386                     121,117,844                     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 496,766                               4,785                                  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 321,567,152                     121,122,629                     

งบการเงนิรวม

วาระที ่4 (ตอ่)



11การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม หน่วย : บาท

วาระที ่4 (ตอ่)

2558 2557

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท 333,482,261                   144,985,434                   

สว่นของบรษัิทอืน่ในกลุม่ - ก่อนการปรับโครงสรา้งธรุกจิ -                               (1,203,054)                     

รวม 333,482,261                  143,782,380                  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (12,411,875)                    (22,664,536)                    

ก าไรส าหรบัปี 321,070,386                  121,117,844                  

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษัิท 333,979,027                   144,990,219                   

สว่นของบรษัิทอืน่ในกลุม่ - ก่อนการปรับโครงสรา้งธรุกจิ -                               (1,203,054)                     

รวม 333,979,027                  143,787,165                  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (12,411,875)                    (22,664,536)                    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 321,567,152                  121,122,629                  

ก าไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.65                                0.35                                

งบการเงนิรวม



12การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่4 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ

ประจ าปีของบรษัิท ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ซึง่ผา่นการพจิารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



13การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่5

พจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2558
และการจา่ยปนัผล



14การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่5

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2558

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล
เงนิปันผลหุน้ละ 
(บาทตอ่หุน้)

เงนิปันผลรวม
(ลา้นบาท)

จ านวนหุน้
มลูคา่ Par
(บาทตอ่หุน้)

เงนิปนัผลระหวา่งกาลคร ัง้ที ่1 0.55 264.00 480,000,000 0.5

หุน้ปนัผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 600,000,000 0.5

อตัราการจา่ยหุน้ปันผล
(จ านวนหุน้เดมิ : หุน้ปันผล)

10 : 7

อตัราการจา่ยปันผลเป็นหุน้ 0.350000000 210.00

อตัราการจา่ยปันผลเป็นเงนิสด 0.038888889 23.33

อตัราการจา่ยปนัผลรวม 0.388888889 233.33  

รวมอตัราการจา่ยเงนิปนัผลปี 2558 0.938888889 497.33 



15การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่5 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

เห็นควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไร

จากผลการด าเนนิงาน และการจา่ยปันผลตามทีเ่สนอ โดยบรษัิทได ้

ก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 

2559 และรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอน

หุน้ในวนัที ่11 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจา่ยปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

ในวนัที ่23 พฤษภาคม 2559

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



16การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่6

พจิารณาอนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั
จากทนุจดทะเบยีน 300,000,000 บาท 
เป็น 510,000,000 บาท 
เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล



17การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่6

ทนุจดทะเบยีน
300,000,000 บาท

จ านวนหุน้สามญั
600,000,000 หุน้

ทนุจดทะเบยีน
510,000,000 บาท

จ านวนหุน้สามญั
1,020,000,000 หุน้

210,000,000 บาท

จ านวนหุน้สามัญใหม่

420,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัเพือ่รองรบัการจา่ยปนัผล



18การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่6 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษัิทเพิม่ทนุ

จดทะเบยีนจาก 300,000,000 บาท เป็น 510,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็น 1,020,000,000 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จ านวน 420,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพือ่รองรับการจา่ยปันผลเป็นหุน้

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน



19การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่7

พจิารณาอนมุตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4
ของบรษิทัเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน



20การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

หนงัสอืบรคิณหส์นธิ

ขอ้ 4. 

ทนุจดทะเบยีน จ านวน 510,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็น 1,020,000,000 หุน้   

มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั 1,020,000,000 หุน้ 

หุน้บรุมิสทิธิ์ – หุน้

วาระที ่7



21การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท

วาระที ่7 (ตอ่)

การลงมต ิ:วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน



22การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่8

พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน

420,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เพือ่รองรบัการจา่ยหุน้ปนัผล

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 3)



23การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่8

จ านวนหุน้สามญั
600,000,000 หุน้

จ านวนหุน้สามญั
1,020,000,000 หุน้

จ านวนหุน้สามัญใหม่

420,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

การจดัสรรหุน้สามญัเพือ่รองรบัการจา่ยปนัผล



24การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่8 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญจ านวน 

420,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพือ่รองรับการจา่ยหุน้ปันผล

ทัง้นี ้เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 พจิารณามอบอ านาจให ้

คณะกรรมการ หรอืบคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายมอี านาจในการก าหนด

รายละเอยีดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนนิการตา่ง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรในการ

จัดสรรหุน้ดงักลา่ว ตลอดจนการน าหุน้สามัญเพิม่ทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบยีนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยตอ่ไป รายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



25การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่9

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัช ี
ประจ าปี 2559

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 4)



26การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่9

นางสาววรรณพร จงพรีเดชานนท ์

ขอ้มลู ประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่: 4098

ต าแหนง่ : กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญชี

ประวตักิารศกึษา : 
- บัญชบีัณฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชมีหาบัณฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประสบการณ์ท างาน :
กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญช ีบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากดั
ประกอบวชิาชพีตัง้แตปี่ 2546

การมสีว่นไดเ้สยีอืน่นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัช ี
กบั บรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ :
-ไมม่-ี



27การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่9 (ตอ่)

นายสกุจิ วงศถ์าวราวฒัน์

ขอ้มลู ประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่: 7816

ต าแหนง่ : กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญชี

ประวตักิารศกึษา : 
- ปรญิญาบัณฑติ สาขาการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- ปรญิญามหาบัณฑติ สาขาการบัญช ีCalifornia State University, USA

ประสบการณ์ท างาน :
กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญช ีบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากดั
ประกอบวชิาชพีตัง้แตปี่ 2547

การมสีว่นไดเ้สยีอืน่นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัช ี
กบั บรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ :
-ไมม่-ี



28การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่9 (ตอ่)

นายวรีะชยั รตันจรสักลุ

ขอ้มลู ประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่: 4323

ต าแหนง่ : กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญชี

ประวตักิารศกึษา : 
- บัญชบีัณฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชมีหาบัณฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- หลักสตูร TLCA Executive Development Program 
สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย

ประสบการณ์ท างาน :
กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญช ีบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากดั
ประกอบวชิาชพีตัง้แตปี่ 2530

การมสีว่นไดเ้สยีอืน่นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัช ี
กบั บรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ :
-ไมม่-ี



29การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่9 (ตอ่)

นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ

ขอ้มลู ประวตั ิและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชี

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่: 5752

ต าแหนง่ : กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญชี

ประวตักิารศกึษา : 
- บรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาวชิาการบัญช ีมหาวทิยาลัยอสัสมัชญั
- บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ ดา้นการจัดการเชงิกลยทุธ ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท างาน :
กรรมการบรหิาร และตรวจสอบบัญช ีบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากดั

การมสีว่นไดเ้สยีอืน่นอกเหนอืจากการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัช ี
กบั บรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม/นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระ :
-ไมม่-ี



30การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่9 (ตอ่)

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอตอ่ที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชตีามทีเ่สนอและ

ก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2559 ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 

6,013,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอืน่ (non-audit fee) ที่

บรษัิทจะจา่ยตามจรงิ 

ทัง้นี ้รายนาม และประวตัขิองผูส้อบบญัชแีตล่ะทา่น และ

รายละเอยีดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



31การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่10

พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการ

ทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ ประจ าปี 2559

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 5)



32การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่10

กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหนง่ใหม่

นายวชิญา จาตกิวณชิ
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

สดัสว่นการถอืหุน้ : ไมม่ี

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : 
ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรส์ ิง่ทอ University of Tennessee, USA

ประสบการณ์ท างาน :
• 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟ

โลจสิตกิส์

• 2552 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษา บมจ. ล็อกซเลย่์
• 2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ปรนิดา

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 
2 ปี 2 เดอืน นับจนถงึวันประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ : 
กรรมการอสิระ

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา :
• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2558 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้
• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้



33การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่10 (ตอ่)

นายจติชยั นมิติรปัญญา
กรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหนง่ใหม่

สดัสว่นการถอืหุน้ : รอ้ยละ 9.120

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : 
ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

ประสบการณ์ท างาน :
ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งบมจ. เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 
2 ปี นับจนถงึวันประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ : 
กรรมการ

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา :
• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2558 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้



34การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่10 (ตอ่)

กรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่เขา้ด ารงต าแหนง่ใหม่

นางสาวอมรพรรณ บณัฑติกฤษดา
กรรมการ

สดัสว่นการถอืหุน้ : รอ้ยละ 9.742

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ : 
ปรญิญาโท คณะการจัดการมหาบณัฑติ สาขาดา้นการเป็นผูป้ระกอบการ
มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาลยันานาชาติ

ประสบการณ์ท างาน :
ปัจจบุนั กรรมการ และผูอ้านวยการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล
บมจ. เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 
5 ปี 4 เดอืน นับจนถงึวันประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ต ัง้ : 
กรรมการ

การเขา้รว่มประชุมในรอบปีทีผ่า่นมา :
• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 จ านวน 1 ครัง้ จากทัง้หมด 1 ครัง้
• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2558 จ านวน 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้



35การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่10 (ตอ่)  

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

ขอเสนอตอ่ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัใิหก้รรมการทีพ่น้จาก

ต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการของบรษัิท

อกีวาระหนึง่

ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัอาย ุสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท 

วฒุกิารศกึษา ประสบการณ์การท างานและประวตักิารเขา้ประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน



36การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่11

พจิารณาอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2559

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 6)



37การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่11

ตารางสรปุคา่ตอบแทนกรรมการในรปูแบบเบีย้ประชุมปี 2559

ต าแหนง่ จ านวน
เบีย้ประชุม
(บาทตอ่คร ัง้)

คณะกรรมการบรษัิท

ประธาน 1 ทา่น 12,000 / คน

กรรมการ 8 ทา่น 10,000 / คน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 1 ทา่น 12,000 / คน

กรรมการ 2 ทา่น 10,000 / คน

หมายเหต ุ: นโยบายคา่ตอบแทนกรรมการเทา่กบัปีทีผ่า่นมา 
และเป็นไปตามหนังสอืเชญิประชมุทีบ่รษัิทไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้



38การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่11 (ตอ่) 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559

ในรปูแบบของเบีย้ประชมุ เชน่เดยีวกบัทีจ่า่ยในปี 2558

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ



39การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่12

พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้
ในวงเงนิจ านวนไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท

(รายละเอยีดในเอกสารแนบ 7)



40การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่12

วตัถปุระสงค์ เพือ่การลงทนุ และ/หรอื รไีฟแนนซ ์และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีน

ชนดิของหุน้กู ้ หุน้กูท้กุประเภท ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื และ/หรอืไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืม ีและ/หรอื ไมม่หีลกัประกนั 
ม ีและ/หรอื ไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสทิธ ิและ/หรอื หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธแิละประเภทไถถ่อน
เมือ่เลกิกจิการ (Perpetual Debentures) และ/หรอื ประเภทก าหนดระยะเวลา 
ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้

สกลุเงนิ เสนอขายในสกลุบาท และ/หรอื ในสกลุเงนิอืน่

วงเงนิ ไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท โดยจะออกเสนอขายครัง้เดยีวหรอืหลายคราวก็ได ้

อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้คงทีห่รอือตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของตลาดในชว่งเวลานัน้ โดย
การส ารวจความตอ้งการซือ้หุน้กูก้อ่นการเสนอขายหุน้กู ้ซ ึง่จะท าการตกลงรว่มกนัระหวา่งผูอ้อก
หุน้กูแ้ละผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายรว่ม

ระยะเวลา ไมเ่กนิ 5 ปี นับจากวันทีอ่อกหุน้กูใ้นแตล่ะครัง้ ซึง่กรณีนีไ้มร่วมหุน้กูป้ระเภทไถถ่อนเมือ่เลกิบรษัิท
(Perpetual Debentures) ส าหรับกรณีทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูป้ระเภทไถถ่อนเมือ่เลกิบรษัิท
(Perpetual Debentures) จะไมม่วีันหมดอาย ุทัง้นีอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ และ/หรอื ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

การไถถ่อน
กอ่นก าหนด

ผูถ้อืหุน้กู ้และ/หรอื บรษัิทอาจมหีรอืไมม่สีทิธไิถถ่อนหุน้กูก้อ่นครบก าหนด ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ของหุน้กูท้ีอ่อกในแตล่ะครัง้



41การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่12 (ตอ่) 
การเสนอขาย เสนอขายในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศ โดยการเสนอขายเป็นชดุเดยีวหรอืหลายชดุ และจะออก

และเสนอขายในคราวเดยีวหรอืหลายคราวกไ็ด ้และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กูใ้หมเ่พิม่เตมิอกีไดใ้น
จ านวนเงินตามหุน้กูท้ี่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมาจากผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบริษัททั ้งจ านวนหรือเพียงบางส่วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศไวใ้นส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และระเบยีบขอ้บงัคบัของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วขอ้ง

เง ือ่นไขพเิศษ ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของตลาดในชว่งเวลานัน้โดยการส ารวจความตอ้งการซือ้หุน้กูก้อ่นการเสนอขายหุน้กู ้
ซึง่จะท าการตกลงรว่มกนัระหวา่งผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูจั้ดการจ าหน่ายรว่มกนั

การมอบอ านาจ 1. มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท เป็นผูพ้จิารณาและอนุมตักิารด าเนนิการทีเ่กีย่วกบัการออก
และเสนอขายหุน้กู ้

2. ใหค้ณะกรรมการบรษัิท มอี านาจกระท าการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูร้วมถงึแต ่
ไมจ่ ากดัเฉพาะ
2.1 แตง่ตัง้ผูจ้ัดการการจ าหน่ายหุน้กูแ้ละหรอืผูร้ับประกนัการจัดจ าหน่าย สถาบนัจัดอนัดบัเครดติ   

นายทะเบยีนหุน้กู ้และผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
2.2 ก าหนดรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งของหุน้กู ้และ
2.3 เจรจาตอ่รอง ลงนาม รับรอง สง่มอบ และแกไ้ขขอ้มลูตา่งๆ ในหนังสอื เอกสาร และสญัญา

ใดๆ อนัเกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะแบบฟอร์ม และ 
หนังสอืชีช้วนการออกและเสนอขายหุน้กู ้แบบแสดงรายการขอ้มลู จดหมาย หรอืแบบฟอรม์
ตา่งๆ ทีต่อ้งสง่ใหก้บัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การอนมุตัโิดย
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั

ตามพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง) การออก
และเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุน้กูนั้ ้นจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษัิทดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน



42การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 บรษัิท เจดับเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน)

วาระที ่12 (ตอ่) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นควรน าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การออกและเสนอขายหุน้กู ้ตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 7

การลงมต ิ: วาระนีต้อ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
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