ที่ JWD 001/2017
23 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เจดับเบิ ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ

วันที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษั ท เลขที่ 222 ถนนกรุ งเทพกรี ฑ า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร ได้ มีมติสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
(ก) จัดสรรกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจาปี 2559 จานวน 102,982,201 บาท (หนึง่ ร้ อยสองล้ านเก้ า
แสนแปดหมื่นสองพันสองร้ อยหนึ่งบาทถ้ วน) เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 9,333,333 บาท (เก้ าล้ านสามแสนสามหมื่นสาม
พันสามร้ อยสามสิบสามบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 9.06 ของกาไรสุทธิ คิดเป็ นทุนสารองตามกฎหมายรวมเป็ นจานวน 51,000,000
บาท (ห้ าสิบเอ็ดล้ านบาทถ้ วน) ซึง่ เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนด
(ข) จ่ายเงินปั นผลประจาปี จากผลการดาเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) จานวน 1,019,999,943
หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน 12 เดือนของปี 2559 จานวนทังสิ
้ ้น 81,599,995.44 บาท (แปดสิบเอ็ด
ล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบห้ าบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้ อยละ 79.24 ของกาไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่
จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกาหนดไว้
โดยบริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม
2559 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต่อไป

3. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัต ถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 3.
เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 ขอแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (30) ดังนี ้
เดิม ข้ อ (30) ประกอบธุรกิจบริ การขนส่ง สินค้ าประเภทเคมี และสินค้ าวัตถุอนั ตรายทุกชนิด
ใหม่ ข้ อ (30) ประกอบธุรกิจให้บริ การขนส่งและขนถ่าย สินค้ าประเภทเคมี สินค้ าวัตถุอนั ตรายทุกชนิด และของ
เสีย ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดเก็บ รวบรวมสิ นค้าเพือ่ นาส่งหรื อจ่ายให้กบั ลูกค้า
3.2 ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 31 ข้ อ เป็ น 36 ข้ อ โดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 5 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ (32) ประกอบธุรกิจให้ บริ การบริ หารท่าเทียบเรื อ ขนถ่ายสินค้ า เพื่อการส่งออกและนาเข้ า รวมทังให้
้ บริ การ
บริ หารลานตู้สนิ ค้ าคอนเทนเนอร์ หรื อสถานีบรรจุและแยกสินค้ ากล่อง (ICD) และสินค้ าเทกอง
ข้ อ (33) ประกอบธุรกิจให้ บริ การบริ หารขนส่งสินค้ าทางรางและทางท่อ
ข้ อ (34) ประกอบธุรกิจให้ บริ การเป็ นตัวแทนในการขอใบอนุญาตต่างๆ
ข้ อ (35) ประกอบธุรกิจให้ บริ การรับจัดการขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศ และให้ บริ การดาเนินพิธีศลุ กากร รวมทัง้
ประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ (36) ประกอบกิ จ การค้ า ซื อ้ จัด หา จัด เก็ บ น าเข้ าและส่งออก ขนส่ง หรื อ ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ อาหารและ
เวชภัณ ฑ์ ผลิต ภัณ ฑ์ ย า ยารั ก ษาโรค เภสัช ภัณ ฑ์ เคมี ภัณ ฑ์ โลหะ เครื่ อ งมื อ แพทย์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ท าง
วิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรู พืช ยาบารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่ องสาอาง อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เสริ ม
ความงาม และผลิตภัณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ สุขภาพและโภชนาการ อาทิ อุต สาหกรรมอาหารและอาหารเสริ ม
สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ อื่นๆ เป็ นต้ น
และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
4. พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้ แก่ นายมังกร ธนสารศิลป์, นายธเนศ
พิ ริ ย์ โยธิ น กุ ล และนางอัจ ฉรา นิ มิ ต รปั ญ ญา กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง และด ารงต าแหน่ ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
5. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2560 โดยให้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตำแหน่ ง
กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริ หาร
ประธาน
กรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
ประธาน
กรรมการ

เบีย้ ประชุม
(บำทต่ อครัง้ )
12,000/คน
10,000/คน
20,000/คน
25,000/คน

และให้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ โบนัส ไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.5 ของเงิ น ปั นผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนที่เหมาะสม และแบ่งจ่ายกันเอง และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ นางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 และ/หรื อ นางสาววรรณพร
จงพรี เดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรื อ นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จาก
บริ ษั ท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทประจาปี 2560 โดยกาหนดให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 2,146,000 บาท
(สองล้ านหนึง่ แสนสีห่ มื่นหกพันบาทถ้ วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้ บริ การจัดทารายงานสอบทานและงบประจาไตรมาส
ให้ กบั บริ ษัทด้ วย และให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
7. พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังนายสมบู
้
รณ์ ประสิทธิ์จูตระกูล เป็ นกรรมการบริ ษัท แทนนางสาวอรวรรณ วรนิจ ซึ่งได้ ขอ
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทก่อนกาหนดวาระ
8. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559
9. พิจารณาอนุมัติ การกาหนดวัน ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00
นาฬิกา ณ ณ ห้ องศรี นคริ นทร์ 1 ชัน้ 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร10240 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9
วาระที่ 10

เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
พิจารณารับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่ง ประชุมเมื่ อวันที่ 26
เมษายน 2559
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปั นผล ประจาปี 2559
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี
2560
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัท ข้ อ 3. เรื่ องวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record
Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 (Closing Date)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์)
เลขานุการบริ ษัท

