


สารบญั 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เอกสารแนบ 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 

(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ ำปี 2564) 

1 

รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบรหสัควิอำร ์(QR Code) 
(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 3 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ประจ ำปี 
2564 และวาระท่ี 4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2564) 

2 

รำยนำมและประวตัขิองกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และไดร้บักำรเสนอชื่อใหไ้ดร้บั
กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 6 พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) 

3 

รำยนำมและประวตัขิองผูส้อบบญัช ี
(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 8 พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2565) 

4 

สรุปสำระส ำคญักำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพของบรษิทัฯ 
(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 9 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ โดยไม่
จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public 
Offering: PPO) จ ำนวนไม่เกนิ 255,000,000 บำท) 

5 

สรุปสำระส ำคญักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 
(LEO-W1) 

(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 10 พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) จ ำนวนไม่เกนิ 25,500,000 หน่วย เพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อและไดร้บักำรจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพทีเ่สนอขำยใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้เดมิตำมสดัส่วน โดยไมจ่ดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัฯ มหีน้ำทีต่ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)) 

6 

แบบรำยงำนกำรเพิม่ทุน (F 53-4) 
(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 13 พจิำรณำอนุมตัจิดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ) 

7 

ขอ้มลูกรรมกำรอสิระประกอบกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยำมกรรมกำรอสิระ 8 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 9 
ขอ้ปฏบิตัสิ ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉนัทะ 10 

แบบฟอรม์ขอรบัหนังสอืรำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 11 
หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 12 



1 

วนัที ่7 เมษายน 2565 

เร่ือง  ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code)
3. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการอกีวาระหนึ่ง
4. รายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัชี
5. สรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิทัฯ
6. สรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1)
7. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4)
8. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ
9. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้
10. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ
11. แบบฟอรม์ขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
12. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2565 และครัง้ที ่3/2565 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2565 ในวนัพฤหสับด ีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพื่อพจิารณาระเบยีบ
วาระ ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
หมายเหตุ  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564  
โดยมสี าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วนจงึเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  
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วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564  มรีายละเอยีดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2  ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ทราบ 

  หมายเหตุ  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบการเงนิของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ตามเอกสารแนบ 2 ไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถงึไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  มรีายละเอยีดโดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

รายการตามงบการเงินรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 1,610.84 983.97 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 820.81 357.01 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 790.23 626.96 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 3,369.66 1,129.13 
ก าไรส าหรบัปี (ลา้นบาท) 199.66 57.77 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (ลา้นบาท) 198.81 56.88 
ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (บาท/หุน้) 0.62 0.26 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  ทีไ่ดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการสอบทานและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน   
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 46 ก าหนดไวว้่า “บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่บรษิทัจะมี
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมทีุนส ารองมากกว่านัน้”  นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิ
ปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ   

ในปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 175.6 ลา้นบาท 
และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  เน่ืองจากในปีก่อนๆ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธไิปเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 10.1 ลา้นบาท จงึเสนอใหจ้ดัสรรเพิม่เตมิจากก าไรสุทธใินปี 2564 อกีจ านวน  
5.9 ลา้นบาท เพื่อใหม้ทีุนส ารองตามกฎหมายครบเท่ากบัรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ าหนดตาม
กฎหมาย การจดัสรรก าไรสุทธใินปี 2564 ไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายคดิเป็นรอ้ยละ 3.4  และ
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรและกระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได้เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ จงึขอเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 
จ านวนหุน้ทัง้หมด 320,000,000 หุน้ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 80 ลา้นบาท  ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2564 
บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เป็นจ านวนเงนิ 22.4 ลา้นบาท  และหลงัจ่ายเงนิปันผลใน
ครัง้นี้แลว้ ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจะคงเหลอืประมาณ 94.4 ลา้นบาท   
ส าหรบัการจ่ายปันผลครัง้นี้ พจิารณาจากเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพคล่องของบรษิทัฯ อยู่ในเกณฑเ์พยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผล  
2. EBITDA มจี านวนมากพอทีจ่ะจา่ยภาระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ทีจ่ะครบก าหนดภายใน  1 ปี  
3. บรษิทัสามารถด ารงอตัราส่วน DSCR และอตัราส่วนหนี้สนิต่อทนุไดโ้ดยไม่ผดิเงือ่นไขในสญัญา

เงนิกูร้ะยะยาวกบัธนาคารใดๆ ในการด ารง DSCR   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 
2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
(ก) การจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5.9 ลา้นบาท  

(ข) อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท ของจ านวนหุน้ 320,000,000 หุน้ คดิ

เป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น 80 ล้านบาท  เนื่องจาก บรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากงวด

ด าเนินการวนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อื



4 
 

หุน้แลว้ เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2564  ดงันัน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่่ายในคราวนี้อกีในอตัราหุน้ละ 0.18 

บาท จากงวดด าเนินการวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

บรษิัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธไิด้รบัเงนิปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565  และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่26 พฤษภาคม 2565 

ตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงั 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
1. ก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 57.77 199.66 
2. ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 48.17 175.60 
3. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 320 320 
4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)   

4.1 เงนิปันผลระหว่างกาล 0.15(1) 0.07 
4.2 เงนิปันผลส่วนทีเ่หลอื 0.07 0.18 

5. อตัราการจ่ายปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม 90.70 40.06 
6. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

108.78 45.55 

(1) เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาล ปี 2563 เป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม และผลการด าเนินงานปี 
2563 ก่อนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การลงมติ  วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน   

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั (รวมทัง้ที่แก้ไขเพิม่เติม) 
(“พ.ร.บ. บริษทัมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม”  ซึ่งในปัจจุบนั บริษัทฯ มี
กรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 จงึตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งพน้
จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 
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บรษิัทฯ ไดป้ระกาศให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัฯ และระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่
มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ได้พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการ
ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ทัง้ 3 ท่านแล้ว ซึ่งมี
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยบุคคลที่เสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เกี่ยวขอ้ง จงึเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ม ีมติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งต้น เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และมคีุณสมบตัิ
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

การลงมติ  วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบั
ปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2565  โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งไดเ้ปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยทีม่มีลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ  โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมขึ้น 

ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน    

1.1 คณะกรรมการบรษิทั    
- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 60,000.- 75,000.- 15.000 
- กรรมการบรษิทั 20,000.- 30,000.- 10,000 
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ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมขึ้น 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000.- 30,000.- 10,000 
- กรรมการตรวจสอบ 15,000.- 20,000.- 5,000 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   

- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

10,000.- 15,000.- 5,000 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

8,000.- 10,000.- 2,000 

หมายเหตุ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืน เน่ืองจากไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนแลว้ 
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของเงนิ

ปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
โดยคณะกรรมการบรษิทั
ก าหนดจ านวนทีเ่หมาะสม
และแบ่งจ่ายกนัเอง 

ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของเงนิปัน
ผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดย
คณะ กรรมการบรษิทัก าหนด
จ านวนทีเ่หมาะสมและแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

- 

ข) ผลประโยชน์อ่ืน ไม่ม ี ไม่ม ี  
  

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้ เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 ตามทีเ่สนอ
ขา้งตน้ ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000,000 บาท อน่ึง คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงนิจ านวนดงักล่าว
ใหแ้ก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ   

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน มาตรา 120  ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ี
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ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8420  หรอื  
2. นางสาวเนาวรตัน์ นธิเิกยีรตพิงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7789  หรอื  
3. นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8509  หรอื  
4. นายทรงชยั วงศพ์ริยิาภรณ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10996 

โดยรายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัชมีรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เป็น
เงินจ านวนไม่เกิน 1,475,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพัน) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2565 เท่ากบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2564 ดงันี้ 

หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 1,475,000 1,475,000 - 
ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 75,000 จ่ายตามจรงิ - 
รวม 1,550,000 - - 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชขีา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เขา้ท าหน้าที่
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แทน 

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละประสบการณ์การ
ท างานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ส านักงานสอบบญัชทีี่มคีวามเป็นอิสระ มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีี่เสนอมี
ความเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชทีัง้ 4 ท่านดงักล่าว ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืมส่ีวนได้เสยีกบับริษัทฯ 
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด มีผู้สอบบัญชีสังกัด
ส านักงานบญัชเีดยีวกนักบับรษิทัฯ ส่วนบรษิทัย่อยอกี 2 แห่ง ไดม้กีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน
อื่น อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้การจดัท างบการเงนิรวมสามารถด าเนินการไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา 
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การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิ
ได้รบัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยไมจ่ดัสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จ านวนไม่เกิน 255,000,000 บาท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการเขา้ร่วมลงทุน

กบัพนัธมติรทางธุรกิจทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ  ASEAN  ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการให้บริ

การโลจิสติกส์และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรซึ่งเป็นธุร กิจเดิมของบริษัทฯ 

เพิม่เติมจากเงนิที่ได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial 

Public Offering: IPO)  ตามรายงานการใชเ้งนิเพิม่ทุน ครัง้ที ่3 ทีแ่จง้กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่27 

มกราคม 2565 บรษิทัฯ จงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผู้

ถอืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าให้

บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ได้แก่ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา, ประเทศสหราชอาณาจกัร,  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลใีต ้และประเทศอื่นใด 

ตามทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควร จ านวน 1,255 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมเีศษจาก

การค านวณใหต้ดัทิง้ทุกกรณี จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 255,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 

หน่วยหุน้กู้แปลงสภาพ มูลค่าทีเ่สนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 255,000,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

รายใดทีถ่อืหุน้ต ่ากว่า 1,255 หุน้ จะไม่มสีทิธจิองซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธไิด ้(แต่สามารถจองซื้อเกนิ

สทิธขิองตนได)้ และผูถ้อืหุน้เดมิทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรสามารถจองซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสทิธ ิน้อย

กว่าสทิธ ิหรอืเกนิสทิธขิองตนได ้หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหุน้กู้แปลงสภาพ ทีเ่สนอขายในครัง้นี้กไ็ด ้โดย

บรษิัทฯ จะจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่จองซื้อตามสทิธจินครบถ้วนก่อน หากมหีุ้นกู้แปลง

สภาพเหลอืจากการจดัสรรตามสทิธ ิบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่อง

ซื้อและช าระเงนิค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกนิสทิธขิองตน (จนกว่าจะไม่เหลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ดัสรร) 

ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(1) ในกรณีทีจ่ านวนหุน้กู้แปลงสภาพทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนมากกว่าจ านวน

หุน้กู้แปลงสภาพส่วนทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนทีเ่หลอืในระหว่างผูถ้อืหุน้เดมิที่

ไดจ้องซื้อเกนิสทิธขิองตน ตามสดัส่วนการถอืหุน้สามญัเดมิของผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อเกนิสทิธแิต่ละ ราย 

โดยการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มหีุ้นกู้แปลงสภาพเหลอืให้

จดัสรร 



9 
 

(2) ในกรณีทีจ่ านวนหุน้กู้แปลงสภาพทีผู่ถ้อืหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวน

หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนทีเ่หลอืดงักล่าว ให้จดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิทีไ่ด้

จองซื้อเกนิสทิธแิละช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย 

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่ ี
สทิธจิองซื้อหุน้กู้แปลงสภาพ (Record Date) เพื่อก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้กู้แปลงสภาพ
ของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ต่อไป 

โดยมสีรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิทัฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขา้งต้น ให้ผู้
ถอืหุน้เดมิรายใด ๆ หากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพดงักล่าว อาจเป็นผลให ้(ก) เป็นการ
กระท าการขดัต่อกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใด ๆ ของ ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืขอ้บงัคบั
ของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใ ด ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากทีต่้องด าเนินการตาม กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรอื (ค) ไม่เป็นไปตามวธิกีาร หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่ าหนดในการจดัสรรของบรษิทัฯ  
อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจในการเสนอขายและจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิบางรายทีไ่ม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทีม่อียู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม การออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพในครัง้นี้ จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนโดยมี
ต้นทุนทางการเงนิทีเ่หมาะสมทีสุ่ด และยงัไม่เกดิผลกระทบ Dilution ทนัท ีโดยผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุน้ (Price Dilution) จะไม่เกดิขึน้ เนื่องจากราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพทีก่ าหนด
ไว้ไม่ต ่ากว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) จะไม่เกดิขึน้ เน่ืองจากเป็นการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้จ านวนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ
ที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรร อย่างไรก็ด ีในกรณีที่ผู้ใชส้ทิธแิปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผูถ้ือหุน้เดิม
ของบรษิทัฯ ทัง้จ านวนจะส่งผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิและส่วนแบ่งก าไร ดงันี้ 

- ส่งผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) รอ้ยละ 5.04 

- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) รอ้ยละ 5.04 

ทัง้นี้ หากมกีารแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพ พร้อมกบัใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธคิรัง้ที่ 1 สามารถดู
รายละเอยีดในเรื่องของผลกระทบเกีย่วกบั Dilution Effect ได ้ตามเอกสารแนบ 6 

โดยเมื่อเทยีบผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้กบัความคุม้ค่าทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัใน
การออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มโีอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าว ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัความคุม้ครอง เช่นเดยีวกบัเจา้หนี้สามญัของบรษิทัฯ 
และจะไดร้บัดอกเบี้ยตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิและเมื่อผูถ้อืหุน้กู้แปลงสภาพเหน็ว่าเหมาะสม 
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และ/หรอื เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว จะถูกแปลงเป็นหุน้
สามญัของบรษิทัฯ ไดต้ามสดัส่วนทีก่ าหนดไว ้ท าใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงักล่าวมโีอกาสไดร้บัก าไรจาก
ส่วนต่างราคาหุน้ในอนาคต 

ทัง้นี้ ไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะผูบ้รหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะผูบ้รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมายมอี านาจใน
การก าหนดรายละเอยีดแกไ้ข หรอืด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้
กู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพยีงอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหรอืแก้ไขรายละเอียด วธิกีารและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้

แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดยีว หรอืเสนอขายหลาย

คราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของหุน้กู้แปลงสภาพ  วนัที่ออกหุ้นกู้แปลง

สภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวนหุ้นสามญัเพื่อรองรบัการแปลง

สภาพของหุน้กู้แปลงสภาพ อตัราดอกเบี้ย การค านวณและวธิกีารช าระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ 

อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสิน้สุดของ

การใชส้ทิธแิปลงสภาพ วธิกีารจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ หรอืการก าหนดเหตุการณ์ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งออก

หุน้ใหม่เพิม่เตมิเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธแิปลงสภาพ เงือ่นไขการปรบัสทิธแิปลงสภาพ 

(2) เจรจา ตกลง เขา้ท า แกไ้ข เพิม่เตมิ ลงนามสลกัหลงั และรบัรอง เอกสารสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอ

ผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้ง

กบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกเพื่อรองรบั

การใชส้ทิธแิปลงสภาพของผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซึง่รวมถงึการตดิต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพิม่เตมิ 

การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และ

เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทย บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หน่วยงานราชการ และ/หรอื

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิม่ทุนจากการใช้

สทิธแิปลงสภาพเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงเพื่อกระท าการและด าเนินการทีก่ าหนดไวข้า้งตน้

ในนามของบรษิทัและ 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกเสนอขาย และจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพ 

เพื่อใหก้ารด าเนินการตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ส าเรจ็ลุล่วง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
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(Preferential Public Offering: PPO) จ านวนไม่เกนิ 225,000 หน่วย หรอืคดิเป็นมลูค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ทีเ่สนอขายไม่เกนิ 255,000,000 บาท เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการ

เขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ทีเ่ป็นธุรกจิทีเ่กี่ยวเนื่องกบั

การให้บริการโลจิสติกส์ และให้บริการสนับสนุนการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกิจเดมิของ 

บรษิัทฯ  ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี้  ถือเป็นการวางรากฐานและเพิม่สภาพ

คล่องทางการเงนิของบรษิัทฯ และท าให้ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ มโีอกาสลงทุนในบรษิัทฯ เพิม่ในราคาที่

เหมาะสม รวมทัง้เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณามอบอ านาจตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 
(LEO-W1) จ านวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย เพือ่จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซือ้และได้รบัการ
จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะ
ท าให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามยดืหยุ่นทางการเงนิส าหรบัขยายกจิการ และ/หรอื ลงทุน

และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ในอนาคต บรษิทัฯ จงึด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ชนิดระบุผู้ถือหุน้และสามารถโอนเปลี่ยนมอืได้ 

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซื้อหุน้กู้แปลงสภาพและไดร้บัจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่้

ถอืหุน้แต่ละรายถอือยู่ (PPO) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธิ

ครัง้ที ่1 (LEO-W1) โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนย์บาท) จ านวนไม่เกนิ 25,500,000 หน่วย โดยใบส าคญัแสดง

สทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปี นับจากวนัทีไ่ดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธมิอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และมรีาคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 22 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใช้

สทิธ)ิ ทัง้นี้ สรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่

1 (LEO-W1) มรีายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 6  

ทัง้นี้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะผู้บรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะผูบ้รหิาร หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมอบหมาย เป็นผูม้ี

อ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ในการออกและเสนอ

ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อ านาจที่

กฎหมายก าหนด อาท ิการจดัสรร และวนัออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (LEO-W1) เป็นตน้ 

รวมทัง้มอี านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ครัง้ที ่1 (LEO-W1) ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการตดิต่อจดัท า ลงนาม รบัรอง สลกัหลงั 

และ/หรอืส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธ ิ
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ครัง้ที ่1 (LEO-W1) และการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (LEO-W1) เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการแต่งตัง้

ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (LEO-W1) 

จ านวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รบัการจดัสรรหุ้นกู้แปลง

สภาพทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่าม

กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) รวมทัง้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พจิารณามอบอ านาจตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1)  บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคเ์พิม่ทนุ

จดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 160,000,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 320,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่

จ านวน  181,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  362,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จ านวน 17,000,000 หุ้น และการออกเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) จ านวน 25,500,000 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 

160,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 320,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็น

ทุนจดทะเบยีนใหม่ จ านวน 181,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  362,500,000 หุ้น มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  42,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท 

การลงมติ  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีท่ีป่ระชุมมมีติ

อนุมตัใินวาระที ่11 ขา้งตน้ บรษิทัฯ ตอ้งด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. 

โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้ และใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน ดงันี้  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 181,250,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสอง
แสนหา้หมื่นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 362,500,000 หุน้ (สามรอ้ยหกสบิสองล้านหา้แสน
หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 362,500,000 หุน้ (สามรอ้ยหกสบิสองล้านหา้แสน
หุน้) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ ( - )” 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอื

บริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้

เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

การลงมติ  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  สบืเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งมกีารพจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บริษัทฯ อีกจ านวนทัง้สิ้น 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 160,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่

จ านวน  181,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  362,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
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บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  42,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รายละเอยีด

ปรากฎตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) เอกสารแนบ 7 

บรษิทัฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 42,500,000 หุน้ มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 17,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้  โดยไม่จดัสรร

ใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา, ประเทศสหราชอาณาจกัร,  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ ประเทศเกาหลใีต้ 

และประเทศอื่นใด ตามทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควร จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 255,000 หน่วย โดย

ก าหนดราคาหน้าตัว๋ 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิ้นไม่เกนิ 

255,000,000 บาท 

โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพเท่ากบั 1 หน่วยหุน้กู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้กู้

แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธแิปลงสภาพ] หุ้นสามญั (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุก

กรณี) ทัง้นี้ ราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพรอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวั

เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัแรก

ของระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้สทิธแิปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก

ค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวนัท าการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิ

แปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้นี้  ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต ่ากว่า 

15.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขัน้ต ่า”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขัน้ต ่าอาจ

เปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรบัสิทธิอนัเนื่องจากเหตุการณ์ปรบัสิทธิตามที่ก าหนดในกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวขอ้งและตามที่จะได้ก าหนดไว้ในขอ้ก าหนดสทิธติ่อไป ทัง้นี้ ในกรณีที่มกีารปรบัราคาใช้สทิธิ

แปลงสภาพขัน้ต ่าภายหลงั ซึ่งท าใหเ้กดิเศษของหุน้จากการค านวณการแปลงสภาพ ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลง

สภาพจะไดร้บัคนืเงนิสดแทนเศษของจ านวนหุน้ดงักล่าว โดยใหน้ าเศษของจ านวนหุน้คณูราคาแปลง

สภาพ ในการนี้ บรษิทัฯ จะค านวณใหเ้หลอืเศษทศนิยมไม่เกนิสองต าแหน่ง (ถ้าต าแหน่งทีส่ามมคี่า

มากกว่าหรอืเท่ากบัห้า บรษิัทฯ จะปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต าแหน่งทีส่องลง

หากต าแหน่งทีส่ามมคี่าน้อยกว่าหา้)  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,500,000 หุ้น เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 25,500,000 หุน้ มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กู้แปลงสภาพ ต่อ 

100 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (LEO-W1) คดิเป็นจ านวนไม่เกนิ 25,500,000 หน่วย 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

อนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน  42,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ 1) 

รองรบัการออกเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ และ 2) รองรบัการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
 
  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่15 
มนีาคม 2565 (Record Date) 

  ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โดยกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึง่แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ปรากฏตามเอกสารแนบ 12 หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถ
ดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leogloballogistics.com 
โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

  นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ่งเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถ้อืหุน้ได ้ โดยขอ้มลูของกรรมการอสิระและ
คุณสมบตั ิปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งแนบมากบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ ได้
โปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่25 เมษายน 2565 โดยส่งไปยงัทีอ่ยู่ดงันี้ 

เลขานุการบริษทั   
บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

   

  บรษิทัฯ จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับด ีที่ 28 
เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยท่านสามารถศกึษาขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้
ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10  โดยบรษิทัฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามเอกสารแนบ 9    

 

http://www.leogloballogistics.com/
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  เมื่อบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบยีนและเอกสารตามที่ท่านได้จัดส่งให้แก่บรษิัทฯ ตามที่ได้กล่าว
ขา้งต้น และไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม (Record Date)  ในวนัที ่15 
มนีาคม 2565 แล้ว  บรษิัท ควดิแลบ จ ากดั ผู้ให้บรกิารระบบควบคุมการประชุมทีไ่ด้รบัการรบัรองจากส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์จะจดัส่ง Link ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรม
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ผ่านทางอเีมลทีไ่ดแ้จง้แก่บรษิทัฯ   
 

 

         ขอแสดงความนับถอื 

 

                                       
          
(นายเสนีย ์แดงวงั) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์
โทรศพัท ์0-2079-9888  โทรสาร 0-2079-9829 



เอกสารแนบ 1 

หนา้ที่ 1 จาก 20 
 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ของ 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดี ท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

   
 
 นายเสนีย ์ แดงวงั ประธานคณะกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ (“ประธาน”) และนาย
มานพ ปัจวทิย ์ เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ลขานุการทีป่ระชมุ โดยมกีรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัช ีที่
ปรกึษากฎหมาย และทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายเสนีย ์ แดงวงั   ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
2. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้รหิาร  

และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายววิฒัน์  ลิม้ศกัดากุล  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นายธรีะชยั  เชมนะสริ ิ  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวรกานต ์ ชโูต   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
6. นายไพบูลย ์ ส าราญภูต ิ  กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
7. นายอภชิาต  ลีอ้สิสระนุกูล  กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
8. นายสุรสทิธิ ์ อศัวศกัดิเ์สร ี  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
9. นางสาวศรไีพร  เอกวจิติร ์  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 
 -ไม่ม-ี 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
2. นายมานพ  ปัจวทิย ์  เลขานุการบรษิทั  และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวสุขมุาภรณ์ วงศอ์รยิาพร ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
2. นายโกศล สุรยิาพร  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั เจทเีจบ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอวเ์ยอรส์ จ ากดั 
3. นายไพฑรูย ์ธ ารงกติตคิุณ   ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ  

บรษิทั พรเีมีย่ม พลสั แอ๊ดไวเซอรี ่เซอรว์สิเซส จ ากดั  
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เร่ิมการประชมุเวลา 10.00 น. 

  นางสาวณฐัมณฑ ์พลูพพิฒันันท ์ท าหน้าทีเ่ป็นพธิกีรการประชุม (“พิธีกร”) แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า 
เน่ืองจากขณะน้ี โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ-19) ไดแ้พร่ระบาดและกระจายออกไปในวงกวา้ง มจี านวนผูต้ดิ
เชือ้เพิม่มากขึน้จากการตดิเชือ้ในลกัษณะกลุ่มกอ้นของการรวมตวักนัของคนจ านวนมากอย่างใกลช้ดิ คณะกรรมการบรษิทั
มคีวามหว่งใยและใหค้วามส าคญัสงูสุดต่อสุขภาพและสุขอนามยัของท่านผูถ้อืหุน้และทุกฝ่ายทีเ่ขา้ร่วมการประชมุเป็นอย่าง
ยิง่ บรษิทัฯ จงึไดเ้ปลีย่นรปูแบบการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในรปูแบบการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(หรอื e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
(Record Date) ในวนัที ่11 มนีาคม 2564 นัน้ มจี านวนผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุทัง้สิน้ 5,313 ราย จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ทัง้หมด 320,000,000 หุน้ โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย นับ
จ านวนหุน้รวมกนัได ้112,035,200 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ จ านวน 136 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้
110,341,550 หุน้ รวมจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 146 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้
222,376,750 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 69.49 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชมุตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่34 

 พธิกีรไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย และที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระ ทีเ่ขา้รว่มประชุมดงัรายนามขา้งตน้  โดยกรรมการบรษิทัทัง้ 9 คน เขา้ร่วมการประชุมสามญั ผูถ้อื
หุน้ในครัง้นี้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส และเป็นการปฏบิตัติามแนวทางการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ทีด่ ีของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัฯ จงึไดเ้รยีนเชญินายโกศล สุรยิาพร ทีป่รกึษา
กฎหมายจาก บรษิทั เจทเีจบ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอวเ์ยอรส์ จ ากดั เป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนร่วมกบับรษิทัใน
การตรวจสอบการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้และตรวจนับผลคะแนน   

 พธิกีรชีแ้จงขอ้ก าหนดในการประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ารประชุม
ด าเนินไปโดยความเรยีบรอ้ย และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ในการประชุม ประธานจะด าเนินการประชุมไปตามระเบยีบวาระการประชุมตามหนังสอืเชญิประชุมซึ่งไดส่้งใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้แลว้ 

2. ส าหรบัมตขิองทีป่ระชุมในวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8  จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ส าหรบัวาระที ่7 ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
และวาระที ่9 ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ยกเวน้ในวาระที ่1 และ 3 จะไม่มกีารลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 
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3. ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่36 ไดก้ าหนดใหใ้นการออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบั
จ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยถอืว่าหนึ่งหุน้มหีนึ่งเสยีง  ดงันัน้ ในการออกเสยีงลงคะแนนของทีป่ระชุมในครัง้นี้ ผูถ้อื
หุน้แต่ละท่านมสีทิธลิงคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่ โดยนับคะแนนเสยีง 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง  และผูถ้อื
หุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 

4. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทัง้นี้ ไม่สามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็น
บางส่วนได ้เวน้แต่เป็นกรณีของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
สามารถแยกลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื   
ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ปฏบิตัติามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี้ 

• เมื่อผูถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสยีง คลกิทีเ่มนูลงคะแนนเสยีง สญัลกัษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่
ปรากฏอยู่ทางซา้ยมอื จะมปีุ่มใหเ้ลอืกการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระทีส่ามารถลงคะแนนเสยีงได้   

• ท าการเลอืกการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยคลกิเลอืกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่มเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง 

• กดส่ง 
เมื่อท าการส่งการลงคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัป๊อปอพัขอ้ความแจง้เตอืน ส่งการลงคะแนน
เรยีบรอ้ย 
หากผูถ้อืหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ลกิกดปุ่ มใดๆ ทีเ่มนูลงคะแนนเสยีง  ระบบจะเทคะแนนเสยีงไปทีเ่หน็ดว้ย
โดยอตัโนมตั ิ
ทัง้นี้สามารถลงคะแนนเสยีง เปลีย่นแปลงคะแนนเสยีง หรอืแกไ้ขคะแนนเสยีงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าที่
ประชุมจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ๆ 
เพื่อเหตุผลดา้นการรกัษาความปลอดภยั ผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบไดบ้นอุปกรณ์แค่เครื่องเดยีว
เท่านัน้ และหากผูใ้ชพ้ยายามลงชื่อเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรอืเบราวเ์ซอรอ์ื่นในเครื่องคอมพวิเตอรเ์ครื่อง
เดยีวกนั การลงชื่อเขา้สู่ระบบกอ่นหน้านี้จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี้หา้มเปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละ
รหสัผ่านใหก้บับุคคลอื่น 
โดยหากผูถ้อืหุน้มกีารขอ Username และ Password ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุระบบ e-AGM และมกีารจดัส่ง
แบบฟอรม์มอบอ านาจแบบ ข. ซึง่มกีารลงคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะไม่สามารถใหเ้ปลีย่นแปลงการ
ลงคะแนนเสยีงได ้แต่ผูถ้อืหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได ้

5. การนับผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม เฉพาะทีอ่อกเสยีง
ไม่เหน็ดว้ย และ/หรอื งดออกเสยีง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม โดยส่วนที่
เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ทัง้นี้ ไดน้ับรวมคะแนนเสยีงทีผู่ม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนมาในหนังสอืมอบ
ฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงดงักล่าวไวล่้วงหน้า 

6. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนน เพื่อเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล  
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7. พธิกีรเป็นผูเ้รยีนใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุ
คะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยในแต่ละระเบยีบวาระจะใช้จ านวนหุน้ของผู้เขา้ประชุม
ล่าสุด ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่เท่ากนั   

8. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถซกัถามในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม   
ส าหรบัค าถามหรอืความเหน็ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรอืให้
ความเหน็ในวาระอื่นๆ ในชว่งทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็หรอืสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธิ
ดว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการบรหิารการ
ประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 
หากผูถ้อืหุน้ต้องการถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ท่านสามารถพมิพข์อ้ความมาทางหน้าต่างแชท โดยกด
ปุ่ มเมนูพมิพข์อ้ความทีท่่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยนืยนัขอ้ความดงักล่าวมายงับรษิทัฯ 
หลงัจากนัน้ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูอ้่านค าถามตามล าดบั โดยบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการตอบค าถามทีต่รงกบั
วาระในเวลานัน้ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชมุตามวธิกีารที่ได้
แจง้ไวข้า้งตน้  
ทัง้นี้ ก่อนการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ทาง “กล่องขอ้ความ” ขอใหท้่านแจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของ
ท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉนัทะ เพื่อทีจ่ะไดบ้นัทกึรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น  
ในกรณีทีค่ าถามถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาคดัเลอืกค าถามตาม
ความเหมาะสม และหากมคี าถามใดทีไ่ม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชุมเนื่องจากมเีวลาทีจ่ ากดั บรษิทัฯ จะ
พจิารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรอืผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ต่อไป 
กรณีผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบประชุมระบบการออกเสยีงลงคะแนนกรุณาปฏบิตัติามขอ้ปฏิบตัสิ าหรบั
การประชุมตามขอ้ก าหนดทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ใหท้ราบ หรอืตดิต่อเจา้หน้าที ่โทรศพัท ์02-013-4322 โทรศพัทม์อืถอื 
080-008-7616 หรอื email : info@quidlab.com 

9. บรษิทัฯ จะแจง้มตทิีป่ระชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของ
วนัท าการถดัไป  พร้อมเผยแพร่รายงานการประขุม  พร้อมทัง้ระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบรายงานการประชุม  และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ทีป่ระชมุรบัทราบขอ้ก าหนดในการประชุม การลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง ประธานจงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ไมม่เีรื่องทีจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ จงึเขา้สู่วาระถดัไป 
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วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 

  ประธานกล่าวต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึง่จดั
ขึน้เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่า การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้ง 
ครบถว้น จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ดงักล่าว ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้แลว้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

  พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ซึง่จดัขึน้
เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

ประธานมอบหมายใหน้ายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์รองประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 

นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ รายงานว่า ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 1,126.3 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 82.26 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.88  โดยมทีีม่าของรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 4 ประเภท 
ดงันี้  

1) การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรอื (Sea Freight) มรีายไดร้วม 779.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
69 ของรายไดร้วม   

2) การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มรีายไดร้วม 174.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
15 ของรายไดร้วม  

3) การบรกิารดา้นบรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึง่ประกอบดว้ย 
การขนส่ง การบรกิารพืน้ทีร่บัฝากและซ่อมตูค้อนเทนเนอร์ การบรกิารด าเนินพธิกีารศุลกากร และอื่นๆมรีายไดร้วม 165.8 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15 ของรายไดร้วม  
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4) ธุรกจิใหบ้รกิารพืน้ที ่(Self-Storage) เพื่อจดัเกบ็สิง่ของตามความตอ้งการของลูกคา้ การบรกิารใน
ธุรกจินี้มรีายไดร้วม 7.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรขัน้ตน้ จ านวน 330.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6  เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
โดยอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 29 ต ่ากว่าปี 2562 เลก็น้อย สาเหตุจากราคาค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรอืในปี 
2563 ไดป้รบัสงูขึน้มาก ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้โดยเฉลีย่ลดลง 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิจ านวน 57.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 มสีาเหตุ
มาจากจากผลกระทบเชงิบวกจากสถานการณ์ Covid-19 เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีลุ่มลูกคา้ประเภท E-commerce, 
อเิลก็ทรอนิกส ์และอาหาร ทีม่กีารเตบิโตอย่างมากในช่วงปี 2563 กอปรกบัการเตบิโตของการส่งออกสนิคา้ทางทะเลทีม่กีาร
เตบิโตอย่างมากในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2563 และความสามารถในการเพิม่ก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ และการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 984.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสนิทรพัยร์วม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 507.0 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 106.3  โดยเพิม่ขึน้จากสนิทรพัยห์มุนเวยีน  จ านวน 
437.1  ลา้นบาท เป็นการเพิม่ในเงนิฝากประจ าระยะสัน้  200.0 ลา้นบาท การลงทุนในกองทุนรวม ประมาณ 180.3 ลา้นบาท 
ลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ 108.1 ลา้นบาท แต่เงนิสดลดลง 51.9 ลา้นบาท และจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพิม่ขึน้สุทธเิป็นจ านวน
เงนิ 69.9 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 357.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากหนี้สนิรวม ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 90.2 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34 โดยมสีาเหตหุลกัจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
เพิม่ขึน้ 57.4 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัฯ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอื
ปฏบิตั ิโดยรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่า จากเดมิทีเ่คยถูกจดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) 

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 626.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากส่วนของ
ผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 416.8 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ ทีไ่ดเ้สนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ านวน 120,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ราคา
เสนอขายหุน้ละ 3.42 บาท เป็นผลใหหุ้น้ทีอ่อกและช าระแลว้ และส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัของบรษิทัเพิม่ขึน้จ านวน 60.0 
ลา้นบาท และ 332.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ส าหรบัภาพรวมธุรกจิของบรษิทัฯ ในปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) บรษิทัฯ มโีอกาสในการท าก าไรไดส้งูขึน้ เน่ืองจากการจองพืน้ทีส่ าหรบัการขนส่งสนิคา้ทางเรอืเพิม่สงู
และอตัราค่าระวางกส็งูเพิม่มากขึน้ 

2) ความตอ้งการในการบรโิภคทัว่โลกสงูขึน้ ส่งผลใหป้รมิาณการส่งออกและน าเขา้ทัว่โลกคกึคกั และคาด
ว่าจะต่อเน่ืองถงึสิน้ปี 2564 

3) ปรมิาณการขนส่งสนิคา้ทางทะเลมกีารเตบิโตสงูขึน้ในไตรมาสที ่4 ของปี 2563 
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4) ปรมิาณการขนส่งสนิคา้กลุ่ม E-commerce, Electronics และ Foods มปีรมิาณเพิม่ขึน้ 

5) ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ปิโตรเคม ี และอุปกรณ์กอ่สรา้งและตกแตง่บา้น ซึง่เป็นกลุ่มลูกคา้
หลกัของบรษิทัฯ เริม่มกีารส่งออกเพิม่ขึน้ 

6) บรษิทัฯ มฐีานลูกคา้หลายกลุ่ม : Electronics, Computer, E-commerce, Auto parts, Foods, 
Petrochemical, Machinery 

7) บรษิทัฯ สามารถใหบ้รกิารไดอ้ย่างครบวงจรทีค่รอบคลุมทัว่โลก 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  เหน็สมควรเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมในครัง้นี้ ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทราบ 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้เป็นวาระพจิารณารบัทราบ ดงันัน้ จงึไมม่กีารลงมตแิต่อยา่งใด 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประธานมอบหมายใหน้ายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อที่
ประชุม 

นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล รายงานต่อทีป่ระชุมว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู้ถือ
หุน้แล้วพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการสอบทานและให้
ความเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  มรีายละเอยีดโดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

รายการตามงบการเงินรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 2562 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 983.97 476.96 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 357.01 266.81 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 626.96 210.15 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,129.13 1,047.21 
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รายการตามงบการเงินรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 2562 

ก าไรส าหรบัปี (ลา้นบาท) 57.77 47.03 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (ลา้นบาท) 56.88 45.88 
ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (บาท/หุน้) 0.26 0.26 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และไดผ้่านการสอบทานและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2563 

ประธานมอบหมายใหน้ายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์รองประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 

นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์รายงานว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (รวมทัง้
ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 46 ก าหนดไวว้่า “บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน เวน้แต่บรษิทัจะมขีอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่น
ก าหนดใหต้อ้งมทีุนส ารองมากกว่านัน้”  นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ย
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ละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ     

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 47.2 ลา้นบาท 
และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม  ประกอบกบับรษิทัฯ มกี าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรและกระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปัน
ผลไดต้ามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ จงึขอเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท จ านวนหุน้
ทัง้หมด 320,000,000 หุน้ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 22.4 ลา้นบาท  ทัง้นี้ในระหว่างปี 2563 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้เป็นจ านวนเงนิ 30 ลา้นบาท  และหลงัจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้แลว้ ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจะคงเหลอื
ประมาณ 4.7 ลา้นบาท   

ส าหรบัการจ่ายปันผลครัง้นี้ พจิารณาจากเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
1. สภาพคล่องของบรษิทัฯ อยู่ในเกณฑเ์พยีงพอต่อการจ่ายเงนิปันผล  
2. EBITDA มจี านวนมากพอทีจ่ะจา่ยภาระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ทีจ่ะครบก าหนดภายใน  1 ปี  
3. บรษิทัสามารถด ารงอตัราส่วน DSCR และอตัราส่วนหนี้สนิต่อทนุไดโ้ดยไม่ผดิเงือ่นไขในสญัญา

เงนิกูร้ะยะยาวกบัธนาคารใดๆ ในการด ารง DSCR   

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
ก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(ก) การจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2.5 ลา้นบาท   

(ข) อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท ของจ านวนหุน้ 320,000,000 

หุน้ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 22.4 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2564  และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2564 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ค าถาม : นายเมธี อนัอดิเรกกลุ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

  เงนิปันผลจ่ายจากอตัราภาษกีีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 

  ค าตอบ : นายมานพ ปัจวิทย ์เลขานุการบริษทั  และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของบรษิทัฯ มอีตัราเดยีว อยู่ทีร่อ้ยละ 20  

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ก่อนการประชุมในวาระนี้ พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองจาก นายเสนีย ์แดงวงั ประธาน
คณะกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุครัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการพจิารณาเลอืกตัง้ จงึขอเรยีนเชญินายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการ
บรษิทั  ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุมในวาระที ่6 นีแ้ทน 

นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ มอบหมายใหน้ายธรีะชยั เชมนะสริ ิประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม   

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่แีละความโปร่งใสในการพจิารณาเลอืกตัง้ ขอเชญิกรรมการ
ทีค่รบก าหนดวาระและมารว่มประชุมในวนัน้ีออกจากทีป่ระชมุ 

นายธรีะชยั เชมนะสริ ิรายงานวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
ทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม”  ซึง่ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  ดงันัน้ ในการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จงึตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก ่

1. นายเสนีย ์แดงวงั กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
2. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล กรรมการอสิระ / กรรมการบรษิทั 
3. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สรี กรรมการบรษิทั 

บรษิัทฯ ไดป้ระกาศให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวนัที ่23 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ และระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ได้พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการ
ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 ทัง้ 3 ท่านแล้ว โดยมรีายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ เป็นผูม้ี
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ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ จงึเห็นควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ม ีมตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  

ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิัทฯ อยู่ในระหว่างการพจิารณาเช่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนถนนเจริญกรุงตาม
โครงการ Leo Self Storage แห่งที ่2 ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิและรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัตามวาระที่  9 ทีจ่ะกล่าว
ต่อไป ซึ่งมนีายอภชิาต ลี้อสิสระนุกูล เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในการเช่าทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งบางส่วน จงึท าใหน้ายอภชิาต ลี้อสิ
สระนุกูล อาจขาดคุณสมบตัิในการเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ดงันัน้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการและต าแหน่งอื่นของกรรมการทัง้ 3 ท่าน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. นายเสนีย ์แดงวงั    กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
2. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  กรรมการบรษิทั  
3. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี  กรรมการบรษิทั 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี้ 

 1. นายเสนีย ์แดงวงั  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

     โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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2. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล  กรรมการบรษิทั 

     โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

3. นายสุรสทิธิ ์อศัวศกัดิเ์สร ี กรรมการบรษิทั 

     โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบั
ปี 2564 

ก่อนการประชุมในวาระนี้ พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเนื่องจากวาระที ่6 นายเสนีย ์แดงวงั 
ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมแตง่ตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง จงึขอเรยีนเชญินายเสนยี ์แดงวงั ท าหน้าทีเ่ป็น
ประธานทีป่ระชุมต่อไป 

ประธานมอบหมายใหม้อบหมายใหน้ายธรีะชยั เชมนะสริ ิประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายธรีะชยั เชมนะสริ ิรายงานวา่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็
ควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2564  โดยพจิารณาจากขนาดธุรกจิ ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ซึง่ไดเ้ปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีม่มีลูค่าตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ  โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
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ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมขึ้น 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน    
1.1 คณะกรรมการบรษิทั    

- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 60,000.- 60,000.- - 
- กรรมการบรษิทั 20,000.- 20,000.- - 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000.- 20,000.- - 
- กรรมการตรวจสอบ 15,000.- 15,000.- - 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
10,000.- 10,000.- - 

- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 8,000.- 8,000.- - 
หมายเหตุ : กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดอืน เน่ืองจากไดร้บัค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืนแลว้ 
2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) ไม่ม ี ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของ

เ งิ น ปั น ผ ล ที่ จ่ า ย
ให้แก่ผู้ถือหุ้น  โดย
คณะกรรมการบรษิทั
ก า หนดจ า น ว นที่
เหมาะสมและแบ่ง
จ่ายกนัเอง 

เสนอเพิ่มเติมใน
ปี 2564 

  
ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2564 ตามทีเ่สนอขา้งตน้ ในวงเงนิไม่เกนิ 4,000,000 บาท อน่ึง คณะกรรมการบรษิทั เหน็
ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงนิจ านวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุ 
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มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2564 

ประธานมอบหมายใหน้ายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อที่
ประชุม 

นายววิฒัน์ ลิ้มศกัดากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน มาตรา 120  
ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8420  หรอื  
2. นางสาวเนาวรตัน์ นธิเิกยีรตพิงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7789  หรอื  
3. นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8509  หรอื  
4. นายทรงชยั วงศพ์ริยิาภรณ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10996 

และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 เป็น
เงนิจ านวนไม่เกนิ 1,475,000.- (หนึ่งลา้นสีแ่สนเจด็หมื่นหา้พนั) บาท  

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้สอบบญัชขีา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ แทน  

การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและการก าหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละประสบการณ์การท างานของผูส้อบ
บญัช ีจากการพจิารณาเหน็ว่า บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชทีี่มคีวามเป็นอิสระ มี
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ความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และค่าสอบบญัชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ท่านดงักล่าว ไม่มี
ความสมัพนัธ ์หรอืมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และการก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,376,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบนถนนเจริญกรงุ และเงินลงทุนในโครงการ Leo Self 
Storage แห่งท่ี 2 ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ประธานมอบหมายใหน้ายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์รองประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชมุ 

นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ รายงานว่า บรษิทัฯ วางแผนขยายบรกิารดา้น Leo Self Storage แห่งที ่
2 ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหนงัสอืชีช้วน โดยมคีวามประสงคจ์ะเขา้ท าสญัญากบัผูใ้หเ้ช่าซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ 
โดยบรษิทัฯ จะเขา้ท าสญัญาเช่าทรพัยส์นิบนทีด่นิเนื้อทีร่วมประมาณ 1-1-30 ไร ่หรอื 530 ตารางวา ตัง้อยู่บนถนนเจรญิ
กรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ กรงุเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพฒันาโครงการใหเ้ช่าหอ้งเกบ็ของส่วน
บุคคล (Leo Self Storage) โดยแบ่งเป็นการเช่าทรพัยส์นิกบัผูใ้หเ้ช่าทัง้ 3 ราย ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ โดย
มนีายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล ซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในการเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง  ดงันัน้ นาย
อภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการในครัง้นี้  ทัง้นี้ รายละเอยีด
การเช่าดงันี้ 
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ผู้ให้เช่า รายละเอียดทรพัยสิ์นท่ีเช่า ค่าเช่ารายเดือน ระยะเวลาปลอด

ค่าเช่า 

1. มลูนิธกินก-โสภา อาคารพาณิชย ์6 ชัน้  

พืน้ทีร่วมประมาณ 1,998 ตร.ม. ตัง้อยู่บนทีด่นิ

เน้ือที ่0-1-45.7 ไร ่หรอื 145.7 ตร.ว.  

140,000 บาท/เดอืน 

(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 ทุกๆ 

5 ปี) 

2 เดอืน นับจาก

วนัทีท่ าสญัญาเช่า 

2. บรษิทั สทิธผิล 

1919 จ ากดั 

พืน้ทีล่านจอดรถ  

ตัง้อยู่บนทีด่นิเนื้อที ่0-2-5.0 ไร ่หรอื 205.0 

ตร.ว.  

70,000 บาท/เดอืน 

(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 ทุกๆ 

5 ปี) 

2 เดอืน นับจาก

วนัทีท่ าสญัญาเช่า 

3. นายทนง ลีอ้สิสระนุ

กูล 

อาคารจอดรถพรอ้มส านักงานชัน้เดยีว  

พืน้ทีร่วมประมาณ 263 ตร.ม. ตัง้อยู่บนทีด่นิ

เน้ือที ่0-1-79.3 ไร ่หรอื 179.3 ตร.ว. 

40,000 บาท/เดอืน 

(เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 ทุกๆ  

5 ปี) 

2 เดอืน นับจาก

วนัทีท่ าสญัญาเช่า 

  250,000 บาท/เดอืน  

นอกจากนี้ สญัญาเช่าทรพัย์สนิดงักล่าว มเีงื่อนไขใหบ้รษิทัฯ ช าระค่ามดัจ าค่าเช่า จ านวน 2 เดอืนในวนั
ท าสญัญาเช่า จ านวนรวม 0.50 ล้านบาท ทัง้นี้ เงนิมดัจ าค่าเช่าดงักล่าว ผู้ให้เช่าจะคนืเงนิใหแ้ก่ผู้เช่า โดยไม่คดิดอกเบี้ย
ภายใน 30 วนันับตัง้แต่สิน้สุดสญัญาเช่า ซึ่งผูเ้ช่าจะต้องไม่ตดิคา้งเงนิใดๆ รวมถงึไม่ท าความเสยีหายในสนิทรพัย์ของผูใ้ห้
เช่า โดยบรษิทัฯ มคี่าเช่าทรพัย์สนิ ตลอดอายุสญัญาเช่า 25 ปี  กบัผูใ้หเ้ช่าทัง้ 3 ราย คดิเป็นจ านวนรวม 87.50 ล้านบาท 
ทัง้นี้ ภายหลงัการท าสญัญาเช่าแล้ว บรษิทัฯ จะเขา้ด าเนินการพฒันาพืน้ที่ เพื่อขยายธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งเกบ็ของส่วนบุคคล 
(Leo Self Storage) แห่งที ่2 โดยใชเ้งนิลงทุนในการพฒันาโครงการจ านวน 59.72 ลา้นบาท   

การท ารายการดงักล่าวขา้งต้น มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโครงการใหเ้ช่าหอ้งเก็บของส่วนบุคคล  (Leo 
Self Storage) ซึง่สอดคลอ้งกบัหนึ่งในวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยในหนังสอืชีช้วน โดยระบุงบประมาณในการลงทุนเป็นจ านวน 80 ลา้นบาท ซึง่
คาดว่าจะด าเนินการเขา้ท าสญัญาเช่าทรพัยส์นิไม่เกนิมถิุนายน 2564  

ทัง้นี้ การเข้าท ารายการดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ทัง้นี้ ในการค านวนขนาดรายการ อา้งองิตวัเลขจากงบการเงนิรวมล่าสุดของบรษิทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 การไดม้าซึ่งสนิทรพัยด์งักล่าว มมีูลค่าการลงทุนรวม 147.22 ล้านบาท ประกอบดว้ยค่าเช่าสนิทรพัย์ตลอด
อายุสญัญารวม 87.50 ล้านบาท และเงนิลงทุนในการพฒันาโครงการจ านวน 59.72 ล้านบาท มขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบั
ร้อยละ 14.96 ของสินทรัพย์รวม ทัง้นี้บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง  6  เดือนก่อนวันที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการ เมื่อพจิารณาตามขนาดรายการรวมต ่ากว่ารอ้ยละ 15  จงึไม่เขา้ขา่ยเป็น
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญั แต่ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควรใหน้ าเสนอขออนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัทิ ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์พรอ้มกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้  

อย่างไรก็ตาม การเข้าท ารายการดงักล่าว เข้าข่ายการเข้าท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ตาม
ประกาศรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั  โดยในการค านวนขนาดรายการ อ้างองิตวัเลขจากงบการเงนิรวมล่าสุดของบรษิทัฯ สิน้สุด



เอกสารแนบ 1 

หนา้ที่ 17 จาก 20 
 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563  ในกรณีที่ 1 ค านวณเฉพาะค่าเช่าทรพัย์สนิ มมีูลค่า 87.50 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 14.57 ของ
มูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ และในกรณีที่ 2 ค านวณค่าเช่าทรพัย์สนิและเงนิลงทุนในการพฒันาโครงการ มี
มูลค่า 147.22 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 24.52 ของมูลค่าสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิัทฯ โดยจะใชมู้ลค่าสูงสุดในการ
ค านวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกนัในครัง้นี้  ทัง้นี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวนัที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิารเขา้ท ารายการ เมื่อพจิารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้เงื่อนไขในประกาศเรื่อง
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รายการดงักล่าวมมีลูค่ามากกว่า 20 ล้านบาท หรอืมมีูลค่ามากกว่ารอ้ยละ 3 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสุทธขิองบรษิัท โดยรายละเอียดของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  ปรากฏตาม
เอกสารซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  

ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึมหีน้าที่ต้องจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ท ารายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์  และ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความเหน็ต่อผูถ้อื
หุ้นของบรษิทัฯ ตลอดจนขออนุมตักิารเขา้ท ารายการต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่า  3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (ถ้าม)ี ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผูถ้อื
หุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี   ทัง้นี้ บรษิทัฯ ซึ่งไม่รวมนายอภชิาต ลี้อสิสระนุกูล กรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไดอ้อกจากหอ้งประชุมและ
งดออกเสียงในการพจิารณาวาระนี้  ได้แต่งตัง้บรษิัท  พรีเมี่ยม พลสั แอ๊ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรกึษา
ทางการเงนิทีอ่ยู่ในบญัชรีายชื่อที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ใหค้วามเหน็ชอบ เป็นที่
ปรกึษาทางการเงนิอสิระของบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีด่งักล่าว โดยรายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบั
รายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์และรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ปรากฏตามเอกสารซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้แล้วพร้อมหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมนายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล กรรมการที่
มส่ีวนได้เสยีได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสยีงในการพจิารณาวาระนี้  ได้พจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในโครงการ Leo Self Storage ทีถ่นนเจรญิกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสมัพนัธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร เป็นจ านวน 147.22 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย ค่าเช่าทรพัยส์นิตลอดอายุสญัญารวม 87.50 ลา้นบาท และ
เงนิลงทุนในการพฒันาโครงการจ านวน 59.72 ลา้นบาท โดยเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และราคาค่าเช่ามี
ความสมเหตุสมผล ดงันี้  

1) ราคาค่าเช่าทรัพย์สินของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจ านวน 87.50 ล้านบาท ต ่ากว่าราคา
ประเมนิเฉลีย่ของผูป้ระเมนิอสิระ 2 รายทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านักงานก.ล.ต. ซึง่ประเมนิมลูค่าค่าเช่าเฉลีย่ไวท้ี ่174.19 ลา้น
บาท (มลูค่าปัจจุบนัของค่าเช่าเฉลีย่เท่ากบั 77.77 ลา้นบาท) ราคาค่าเช่าดงักล่าวจงึมคีวามสมเหตุสมผล  

2) คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า โครงการนี้มมีลูค่าลงทุนรวม 147.22 ล้านบาท มคีวามเหมาะสม 
เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของโครงการ (Project Internal Rate of Return: Project IRR) ประมาณรอ้ยละ 13.70 ต่อปี  

3) ใหค้วามเหน็การเขา้ท ารายการในครัง้นี้มคีวามสมเหตุสมผล เพื่อพฒันาโครงการใหเ้ช่าหอ้งเกบ็ของ
ส่วนบุคคล (Leo Self Storage) ซึ่งสอดคล้องกบัหนึ่งในวตัถุประสงค์การใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญั
แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ตามที่บรษิทัฯ ได้เปิดเผยในหนังสอืชี้ชวนไว้ อีกทัง้มูลค่าการลงทุนของโครงการมี
ความเหมาะสม สามารถสรา้งผลตอบแทนและมลูค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัฯ ในระยะยาว  
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4) ท าเลทีต่ัง้บรเิวณเยาวราชและตลาดน้อยมคีวามเหมาะสม เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน และย่านการคา้
ส าคญั ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ท าใหม้กี าลงัซื้อแบบผสมผสานทัง้จากชาวไทยและชาวต่างชาติ  

5) ทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ท าสญัญาครัง้นี้ ตัง้อยู่ในพืน้ทีส่แีดง ระบุทีด่นิประเภทพาณิชยกรรม ทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของเมอืง เพื่อรองรบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบรกิาร และ
นันทนาการทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชนโดยทัว่ไป ทีด่นิประเภทนี้หา้มใชป้ระโยชน์ทีด่นิเพื่อกจิการตามทีก่ าหนด โดยหนึ่งในขอ้
หา้มใชป้ระโยชน์ คอื เป็นสถานทีเ่กบ็สนิคา้ สถานีรบัส่งสนิค้าหรอืการประกอบกจิการรบัส่งสนิคา้ เวน้แต่ทีต่ัง้อยู่รมิถนน
สาธารณะทีม่ขีนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยบรษิทั ส านักกฎหมายธรีคุปต์ จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษากฎหมายไดใ้ห้
ความเหน็ในประเดน็นี้ไวว้่า “กรณีทีบ่รษิทัฯ มคีวามประสงค์จะเช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งมาจดัแบ่งเป็นหอ้งเก็บของส่วน
บุคคลแล้วน าออกใหบุ้คคลภายนอกเช่า ตาม Business Concept Self-Storage Chinatown นัน้ การประกอบพาณิชยกรรม
ดงักล่าวเป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่น าอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวออกใหเ้ช่าช่วงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึง่บรษิทัฯ สามารถประกอบกจิการดงักล่าวไดต้ามวตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ โดยในการท าสญัญาเชา่หอ้งเกบ็ของส่วนบคุคล 
ควรก าหนดใหผู้เ้ช่าปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั ไม่น าวตัถุอนัตรายหรอืสิง่ของทีผ่ดิกฎหมายเกบ็ไวใ้นพื้นทีด่งักล่าว 
โดยต้องปฏิบตัิตามระเบยีบและมาตรการเพือ่ความปลอดภยัทีบ่รษิัทฯ  ได้ก าหนดไว้แล้วในการท าการเช่าพื้นที ่หรอืทีจ่ะ
ก าหนดต่อไปในภายหน้า” ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่า ความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายมคีวามสมเหตุสมผล  

6) การเข้าท ารายการในครัง้นี้  เป็นการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจาก บริษัทฯเข้าท า
รายการกบับรษิทั สทิธผิล 1919 จ ากดั ซึ่งนายอภชิาต ลี้อสิสระนุกูล ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 14.33 และมูลนิธกินก-โสภา 
ซึง่นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกูล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนาม จงึส่งผลกระทบต่อคุณสมบตัขิองกรรมการอิสระ
ของนายอภชิาต ลี้อสิสระนุกูล ท าใหจ้ านวนกรรมการอสิระของบรษิทัฯ ลดลงจาก 6 คน เหลอื 5 คน จากจ านวนกรรมการ
บรษิทัทัง้หมด 9 คน 

จากนัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ มี
รายละเอยีดโดยสรุป ดงันี้ 

1) วตัถุประสงคก์ารเขา้ท ารายการในครัง้นี้เป็นการขยายธุรกจิใหเ้ช่าหอ้งเกบ็ของส่วนบุคคลทีจ่ะสามารถ
สร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) ให้กับบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีร่บัจากการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

2) ค่าเช่าทรพัยส์นิมคีวามสมเหตุสมผล เน่ืองจาก ค่าเช่ารวมตลอดอายุสญัญา 25 ปี จ านวน 87.50 ลา้น
บาท ในขณะทีค่่าเช่าของผูป้ระเมนิราคาทรัพย์สนิอสิระ 2 ราย เท่ากบั 154.02 ล้านบาท และ 194.36 ล้านบาท โดยมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าเช่าทรพัยส์นิทีจ่ะเขา้ท ารายการที ่22.90-37.05 มมีลูค่าต ่ากว่ามลูค่ายุตธิรรม (Fair Value) ของราคาค่าเช่าที่
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ เท่ากบั 40.72-54.88 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.36-70.56  

3) เงนิลงทุนในการพฒันาโครงการ จ านวนรวมไม่เกนิ 59.72 ล้านบาท มคีวามสมเหตุสมผล เนื่องจาก
ฝ่ายบรหิารร่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญไดป้ระมาณเงนิลงทุนในเบือ้งตน้ อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและอนุมตัเิงนิลงทุน
ดงักล่าวแลว้ นอกจากนี้ ไดพ้จิารณาเทยีบเคยีงกบัโครงการเดมิทีบ่รษิทัฯ เคยด าเนินการ 
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4) จากการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการลงทุน โดยที ่WACC = 7.41%; NPV = 40.02 ลา้นบาท ; IRR 
= 13.24% และ ระยะเวลาคืนทุน 9 ปี 5 เดือน ดังนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า หากบริษัทฯ สามารถด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โครงการนี้มีความเป็นไปได้และเป็นโครงการที่มีศกัยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ ได ้

5) รายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคญัทีร่ะบุในร่างสญัญาเช่าทรพัย์สนิในครัง้นี้ มขีอ้ตกลงเรื่องระยะเวลา
ยกเวน้ค่าเช่า 2 เดอืน ในขณะทีบ่รษิทัฯ ประมาณการระยะเวลาทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งประมาณ 5 เดอืน ส าหรบัเฟสที่ 1 และ 
19 เดอืนส าหรบัเฟสที ่2 ท าใหบ้รษิทัฯ ตอ้งช าระค่าเช่าในขณะทีย่งัไม่เริม่รบัรูร้ายไดจ้ากโครงการ แต่ไม่มภีาระค่าใชจ้่ายใน
การรื้อถอนเมื่อสิ้นสุดสญัญา  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขอื่นถือเป็นปกติทัว่ไปของสญัญาเช่าทรพัย์สินระยะยาวที่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม ท าใหก้ารเขา้ท าสญัญาเช่าทรพัยส์นิในครัง้นี้ไม่ก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างคู่สญัญา
ทัง้สองฝ่าย 

6) ที่ตัง้ของทรพัย์สนิอยู่ในพื้นทีส่แีดง ระบุที่ดนิประเภทพาณิชยกรรม โดยหนึ่งในขอ้หา้มใชป้ระโยชน์ 
คอื เป็นสถานทีเ่กบ็สนิคา้ สถานีรบัส่งสนิคา้ หรอืประกอบกจิการรบัส่งสนิคา้ เวน้แต่ทีต่ัง้อยู่รมิถนนสาธารณะทีม่ขีนาดเขต
ทางไม่น้อยกว่า 30 เมตรนัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระพจิารณาแลว้พบว่าบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิเป็นผูใ้หเ้ช่าพืน้ทีห่อ้งเกบ็
ของส่วนบุคคลตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขา้งต้น และมกีระบวนการในการรบัลูกค้า กฎระเบยีบ รวมถึงมาตรการในการ
ตรวจสอบสิง่ของทีลู่กคา้น ามาเกบ็ ประกอบกบัทีป่รกึษากฎหมายซึ่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญทีพ่จิารณาเรื่องนี้เป็นอย่างดแีล้ว ไดม้ี
ความเหน็ว่าสามารถด าเนินธุรกจิดงักล่าวได้ โดยให้ระบุขอ้หา้มเป็นเงื่อนไขในสญัญาเช่ากบัลูกค้าซึ่งหากผูเ้ช่าไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขในสญัญาเช่า ผู้เช่าจะต้องเป็นฝ่ายรบัผดิชอบเองทัง้หมด   ดงันัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระจงึมคีวามเหน็
สอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกบัทีป่รกึษากฎหมายว่า บรษิทัฯสามารถด าเนินธุรกจิหอ้งเกบ็ของส่วนบุคคลตาม Business 
Concept Lifestyle Self-Storage Chinatown ได ้

เมื่อทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาถงึความสมเหตุสมผลของราคาและความเหมาะสมของเงือ่นไข
การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และพจิารณาถงึความเหมาะสมและเป็นไปไดข้อง
การเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้นี้ เพื่อพฒันาโครงการใหเ้ช่าหอ้งเกบ็ของส่วนบุคคล รวมถงึขอ้ด ีขอ้ดอ้ยระหว่าง
การเขา้ท ารายการและการไม่เขา้ท ารายการแล้ว จงึเห็นว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะท าให้บรษิัทฯ ได้รบัประโยชน์
มากกว่า  

จ า ก เ ห ตุ ผ ล ที่ ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น  ที่ ป รึ ก ษ า ท า ง ก า ร เ งิ น อิ ส ร ะ  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในครัง้นี้ 

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรศกึษาขอ้มูลทัง้หมดที่ปรากฏในรายงานของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระและ
เอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยพจิารณาเหตุผล ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ท ารายการที่
แนบมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ ก่อนการตดัสนิใจว่าจะพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัิ ใหบ้รษิทัฯ เขา้ท า
รายการดงักล่าวหรอืไม่ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจและการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 
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วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัเิช่าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนถนนเจรญิกรุง และเงนิลงทุน
ในโครงการ Leo Self Storage แห่งที ่2 ซึง่เป็นรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยแ์ละรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 222,076,750 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.87 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 300,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.13 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

  ประธานชีแ้จงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืเชญิประชมุ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด  ในการเสนอวาระ
อื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดไวว้่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุตามล าดบัระเบยีบวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด ้

  ประธานแจง้ว่า วาระการประชมุทีเ่สนอพจิารณาตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดพ้จิารณาเสรจ็สิน้แลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามค าถามเพิม่เตมิ 
 
  เมื่อไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีเ่สยีสละเวลา
มาประชมุในวนัน้ี  และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.55 น. 

                                                                                 
       ลงชื่อ      ประธานทีป่ระชุม 
           (นายเสนีย ์ แดงวงั) 
               ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 
ลงชื่อ       

           (นายมานพ ปัจวทิย)์ 
             เลขานุการบรษิทั 
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การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจ าปี
ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

 ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี้ 
 
ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรปูบนมอืถอืส่องไป) ที ่QR Code 
3. หน้าจอจะมขีอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 
หมายเหตุ : กรณีทีไ่มม่ขีอ้ความ (Notification) บนมอืถอื  ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั 
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
➔ เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 
 

 
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในรปูแบบรหสัคิวอาร ์(QR CODE) 
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รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอช่ือให้ได้รบัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

นายธีระชยั เชมนะสิริ  (76 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 13 ธนัวาคม 2559 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 2 เดอืน 
คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาเอก (ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ)์ สาขาบรหิารธุรกจิ, 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ, Asian Institute of Management (AIM) 
- ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์สาขารฐัศาสตรก์ารคลงั, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- ประกาศนียบตัร BMD รุ่น 7/2561, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(Thai-IOD)  

- ประกาศนียบตัร RCC รุ่น 19/2557, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (Thai-IOD)  

- ประกาศนียบตัร RNG รุ่น 2/2555, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(Thai-IOD)  

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 115/2552, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (Thai-IOD)  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุ่น 23/2559, สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

(Capital Market Academy) 

- หลกัสตูรพฒันาการบรหิาร (MDP), ศศนิทรร์่วมกบัมหาวทิยาลยันอรธ์เวส

เทริน์ สหรฐัอเมรกิา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

- 2531 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทั ธราพร จ ากดั 
- 2537 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ บรษิทั กรดิบสิซเินสโซลูชัน่ส ์จ ากดั 
- 2546 - 2564 : ประธานกรรมการ บรษิทั เอสอารไ์อ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
- 2532 - 2564 : ประธานกรรมการ บรษิทั แมนเนเจอเรยีลเอก็เซลเลน้ซ์ จ ากดั 
- 2557 - 2561 : กรรมการ บรษิทั เคแอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

เกียรติคณุ - 2564 - ปัจจุบนั : นายกสภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
- 2542 - ปัจจุบนั : กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- 2552 - 2564 : กรรมการสภาและอุปนายกสภามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
- 2560 - 2562 : กรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
- 2543 - 2551 : กรรมการสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

- ของตนเอง :  500,000 หุน้ (คดิเป็น 0.16%) 
- คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชมุ - คณะกรรมการบรษิทั : 10/10 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

ไม่ม ี
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นายวรกานต์ ชโูต  (69 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

และกรรมการอสิระ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 13 กุมภาพนัธ ์2558 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร,์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- ประกาศนียบตัร DCPU รุ่น 4/2558, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 99/2551, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(Thai-IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- 2550 - ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โอเชยีนกลาส จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชมุ - คณะกรรมการบรษิทั : 9/10 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/5 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : 2/2 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

ไม่ม ี
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นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร ์(60 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการ / สมาชกิคณะผูบ้รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 1 กุมภาพนัธ ์2551 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 14 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่นที ่213/2558 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร DAP รุ่นที ่77/2552 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

- 2560 ถงึ ปัจจุบนั : กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

- ของตนเอง : 10,140,000 หุน้ (คดิเป็น 3.17%) 
- คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชมุ - คณะกรรมการบรษิทั : 10/10 ครัง้ 
- คณะผูบ้รหิาร : 13/13 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

ไม่ม ี

 

 



1 
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รายนามและประวติัของผู้สอบบญัชี  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 

ประวติัยอ่และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ วไิลวรรณ ผลประเสรฐิ 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8420 

ตาํแหน่ง หุน้ส่วน สอบบญัช ี

ประวติัการศึกษา • ปรญิญาตรทีางการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณวไิลวรรณด ารงต าแหน่งหุ ้นส่วนของเคพเีอ ็มจ ีแห่งประเทศไทย มี
ประสบการณ์การท างานทางด้านการสอบบญัชมีากกว่า 20 ปี ส าหรบัการ
ตรวจสอบบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และบรษิัทเอกชน รวมถงึ
บรษิัทต่างประเทศภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ  

คุณวไิลวรรณไดร้บัมอบหมายเขา้ร่วมโครงการแลกเปลีย่น ซึง่ครอบคลุมภาค
ธุรกจิอุตสาหกรรม ธุรกจิสุขภาพ ภาครฐั และธุรกจิการคา้ ที ่ KPMG USA 
ระหว่างปี 2554-2555 

คุณวไิลวรรณยงัมปีระสบการณ์การสอบบญัชสี าหรบัอุตสาหกรรมหลายแขนง 
โดยมคีวามเชีย่วชาญในธุรกจิภาคการบรกิาร การขนส่ง ธุรกจิสุขภาพ โรงแรม 
และอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่มทีัง้บรษิทัมหาชนในประเทศและบรษิทัต่างประเทศ 



  เอกสารแนบ 4 

2 
 

 ประวติัยอ่และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ เนาวรตัน์ นิธเิกยีรตพิงศ ์
 
 

 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7789 

ตาํแหน่ง หุน้ส่วน สอบบญัช ี

 
ประวติัการศึกษา 

• ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
• ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ีจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) 

 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณเนาวรตัน์ด ารงต าแหน่งหุ ้นส่วน สอบบญัชทีี ่ KPMG ประเทศไทย มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบมากกว่า 18 ปีในการให้บรกิารแก่ลูกคา้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาล อสงัหารมิทรพัย์และโรงแรม 

มปีระสบการณ์ท างานร่วมกบัผูต้รวจสอบระบบงานดา้นคอมพวิเตอรข์องบรษิทั 
เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เพื่อน าผลไปใชส้นับสนุนวธิกีารตรวจสอบ
ใหก้บับรษิทัต่างๆ โดยรบัผดิชอบในดา้นการสอบทานงบ การเงนิรายไตรมาส
และตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยง ธุรกิจ 
วางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ และร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ระบบงานดา้นคอมพวิเตอรข์องเคพเีอม็จ ี

เขา้ร่วมการสมัมนาและอบรมเกี่ยวกบั IFRS อาท ิเช่น IFRS Baseline, IFRS 
Advance และ IFRS Annual Updated 

เป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตใหก้บับรษิทัทีด่ าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้อง
จดัท างบการเงินตาม IFRS หรือกระทบยอดมาตรฐานการบญัชีไทยมาเป็น 
IFRS 

เป็นวทิยากรการตรวจสอบบญัช ี มาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ และธุรกจิ
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 
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 ประวติัยอ่และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ บณัฑติ ตัง้ภากรณ์ 
 

 
 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8509 

ตาํแหน่ง หุน้ส่วน สอบบญัช ี

 
ประวติัการศึกษา • ปรญิญาบญัชมีหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• ปรญิญาตรทีางการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณบณัฑติเป็นกรรมการบรหิารของบรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ี
จ ากดั คุณบณัฑติมปีระสบกาณ์ด้านการสอบบญัชแีก่บรษิ ัทต่างๆ ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มากกว่า 20 ปี  

 

คุณบณัฑติยงัมปีระสบการณ์การสอบบญัชสี าหรบัอุตสาหกรรมหลายแขนงที่
จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คุณบัณฑิตมีประสบการณ์การตรวจสอบใน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยธุรกิจที่เฉพาะธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบรโิภค 
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 ประวติัยอ่และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี 

ช่ือ – สกลุ ทรงชยั วงศพ์ริยิาภรณ์ 
 
 

 
 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 10996 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร สอบบญัช ี

 
ประวติัการศึกษา • ปรญิญาตรทีางการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณทรงชยัด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารของเคพีเอ็มจ ีแห่งประเทศไทย        
มปีระสบการณ์การท างานทางด้านการสอบบญัชมีากกว่า 15 ปี ส าหรบัการ
ตรวจสอบบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์และบรษิัทเอกชน รวมถงึ
บรษิัทต่างประเทศภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ  

คุณทรงชยัมปีระสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย โดยธุรกจิ
ทีม่คีวามเชีย่วชาญไดแ้ก่ ธุรกจิผูบ้รโิภค ธุรกจิการคา้และการผลติ การก่อสรา้ง   
การขนส่ง ธุรกจิโรงพยาบาล และธุรกจิยานยนต์ ทัง้บรษิทัขา้มชาตแิละบรษิทั
จดทะเบยีน 

เป็นวทิยากรการตรวจสอบบญัชใีนหลกัสูตรมาตรฐานบญัชแีละหลกัสูตรสอบ
บญัช ีของ เคพเีอม็จ ีประเทศไทย 
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สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาวาระที ่9)  

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ” หรือ “LEO”) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อน ำไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ และเงินทนุในกำรเขำ้รว่มลงทนุกบัพนัธมิตร

ทำงธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ที่ เป็นธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับกำร
ใหบ้รกิำรโลจิสติกสแ์ละใหบ้รกิำรสนบัสนนุกำรขนส่งสินคำ้แบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกิจเดิม
ของบริษัท เพิ่มเติมจำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) ตำมรำยงำนกำรใชเ้งินเพิ่มทุน ครัง้ที่ 3 
ที่แจง้กบัตลำดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัท่ี 27 มกรำคม 2565   

แผนการใช้เงนิทีไ่ด้รับจากการ
เสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ 

เพื่อน ำไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ และเงินทนุในกำรเขำ้รว่มลงทนุกบัพนัธมิตร
ทำงธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ที่ เป็นธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับกำร
ใหบ้รกิำรโลจิสติกสแ์ละใหบ้รกิำรสนบัสนนุกำรขนส่งสินคำ้แบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกิจเดิม
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมจำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชำชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) ตำมรำยงำนกำรใชเ้งินเพิ่มทุน ครัง้ที่ 3 
ที่แจง้กับตลำดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 27 มกรำคม 2565  จ ำนวนเงินไม่เกิน 255,000,000 
บำท 

ประเภท หุน้กูแ้ปลงสภำพชนิดระบชุื่อผูถื้อ มีสิทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัที่ออกใหม่ของบรษิัทฯ 
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

มูลค่าหุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอ
ขาย 

ไม่เกิน 255,000,000 บำท 

มูลค่าทีต่ราไว้ (Face Value) 1,000 บำท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
จ านวนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 255,000 หน่วย 
วิธีการเสนอขายและจัดสรร บรษิัทฯ จะเสนอขำยและจดัสรรทัง้จ ำนวนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่

จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท ำให้บริษัทฯ มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential 
Public Offering: PPO) ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ, ประเทศสหรำชอำณำจกัร,  ประเทศ
สวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกำหลีใต ้และประเทศอื่นใด ตำมที่บริษัทฯ พิจำรณำเห็นสมควร 
โดยผูถื้อหุน้เดิมรำยที่มีสิทธิไดร้บักำรจัดสรรสำมำรถจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพตำมสิทธิ 
นอ้ยกว่ำสิทธิ หรือมำกกว่ำสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีเสนอ
ขำยในครัง้นีก้็ได ้โดยบริษัทฯ จะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภำพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตำมสิท ธิ
จนครบถว้นก่อน หำกมีหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือจำกกำรจดัสรรตำมสิทธิ บริษัทฯ จะจดัสรร
หุน้กูแ้ปลงสภำพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพเกิน
สิทธิของตนจนกว่ำจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภำพเหลือใหจ้ดัสรร 
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หัวข้อ รายละเอียด 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีออกใหม่และหุน้ที่รองรบัใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
6 เดือน นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหบ้รษิัทฯ ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพและหุน้ท่ี
รองรบักำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 

สัดส่วนการจัดสรรแก ่
ผู้ถือหุ้นเดิม 

1,255 หุน้เดิม : 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ (กรณีมีเศษจำกกำรค ำนวณใหต้ดัทิง้ทุกกรณี) 
ทั ้งนี  ้ผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ รำยใดที่ถือหุน้ต ่ำกว่ำ  1,255 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กู้
แปลงสภำพตำมสิทธิได ้(แต่สำมำรถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ 

หุ้นทีจั่ดสรรไว้เพือ่รองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

17,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 5.04 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 
ในปัจจุบนั ภำยหลงักำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมหุน้กูแ้ปลงสภำพ ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมี
กำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพทัง้จ ำนวน) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.69 ของจ ำนวนหุน้ ที่จ  ำหน่ำยได้
แลว้ของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 
กมุภำพนัธ ์2565 รวมกบัจ ำนวนหุน้ที่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ จ ำนวน 17,000,000 หุน้ และ
กำรออกเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) 
จ ำนวน 25,500,000  หุ้น ที่ออกและจัดสรรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
ทัง้นี ้จ ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ ที่เสนอขำยในครัง้นี ้เมื่อรวมกบัจ ำนวนหุน้ท่ีบริษัท
จัดสรรไวเ้พื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในครัง้อื่นมี
จ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
*วิธีกำรค ำนวณสดัส่วนหุน้สำมญัที่รองรบักำรแปลงสภำพหุน้กู ้: 

 = 

จ ำนวนหุน้ท่ีรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีออกจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม + 
จ ำนวนหุน้สำมญัเพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิ LEO-W1

จ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
 

 

= 
17,000,000 + 25,500,000 

320,000,000
 

 

              =           รอ้ยละ 13.28 

อายุของหุน้กู้แปลงสภาพ 1 ปี 9 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
อัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5.75 ต่อปี 
การช าระดอกเบีย้ ปีละ 4 ครัง้ โดยจะช ำระดอกเบีย้ทกุ ๆ ไตรมำสของทกุปีนบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ  
ข้อจ ากัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ -ไม่มี- 
ราคาแปลงสภาพ รอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด โดยรำคำตลำด ค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้

บริษัทในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำรติดต่อกัน ก่อนวนัแรกของระยะเวลำ
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แสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิแปลงสภำพในแต่ละครำว ซึ่งรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัค ำนวณ
จำกรำคำปิดถ่วงน ำ้หนกัดว้ยปริมำณซือ้ขำยในแต่ละวนัท ำกำรติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิ
แปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี ้รำคำแปลงสภำพจะตอ้งไม่
ต ่ำกว่ำ 15.00 บำทต่อหุน้ (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต ่า”) โดยรำคำใชสิ้ทธิแปลง
สภำพขัน้ต ่ำอำจเปล่ียนแปลงไดห้ำกมีกำรปรบัสิทธิอนัเนื่องจำกเหตกุำรณป์รบัสิทธิตำมที่
ก ำหนดในกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและตำมที่จะไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ใน
กรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพขัน้ต ่ำภำยหลงั ซึ่งท ำใหเ้กิดเศษของหุน้จำกกำร
ค ำนวณกำรแปลงสภำพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษของจ ำนวนหุน้
ดงักล่ำว โดยใหน้ ำเศษของจ ำนวนหุน้คูณรำคำแปลงสภำพ ในกำรนีบ้ริษัทฯ จะค ำนวณ
ใหเ้หลือเศษทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง (ถำ้ต ำแหน่งที่สำมมีค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับหำ้ 
บริษัทฯ จะปัดทศนิยมต ำแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่สองลงหำกต ำแหน่งที่
สำมมีค่ำนอ้ยกว่ำหำ้)  

อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ ต่อ [มลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภำพ (Face Value) หำรดว้ย 
รำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพ] หุน้สำมญั (หำกมีเศษใหปั้ดทิง้ทกุกรณี) 
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด ำเนินแจง้กำรค ำนวณรำคำแปลงสภำพและอตัรำส่วนกำรแปลงสภำพของ
หุน้กูแ้ปลงสภำพแก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในทนัที ณ วนัแรกของระยะเวลำแสดงควำมจ ำนง
ใชสิ้ทธิแปลงสภำพในแต่ละครำว 

วันแปลงสภาพ สำมำรถเริ่มแปลงสภำพได ้1 ปี 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือในวนัท่ีหุน้
กูแ้ปลงสภำพหมดอำย ุ

ระยะเวลาแสดงความจ านงใช้
สิทธิแปลงสภาพ 

ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนใชสิ้ทธิแปลงสภำพครัง้แรก และไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทำ้ย หรือระยะเวลำอื่นใดที่ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ตำมมติที่ประชมุผูถื้อหุน้กู้
แปลงสภำพ) และผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดต้กลงกนั 

ระยะเวลาการใช้สิทธิและ
ก าหนดการใช้สทิธ ิ

สำมำรถใชสิ้ทธิแปลงสภำพไดเ้มื่อหุน้กูแ้ปลงสภำพมีอำยคุรบ 1 ปี 3 เดือน นบัจำกวนัท่ี
ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพหรือในวนัท่ีครบก ำหนดไถถ่อนของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

วันสิน้สุดการใช้สทิธ ิ 1 ปี 9 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
การไถ่ถอน ณ วนัหมดอายุหุน้กู้
แปลงสภาพ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพตอ้งกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั

เพิ่มทนุของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้แปลงสภำพมีสิทธิที่ใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจนถึงวนั

ท ำกำรท่ี 15 ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพคร้ังสุดทา้ย”) โดยไมม่ี

กำรบงัคบัแปลงสภำพ ทัง้นี ้ณ วนัใชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพครัง้สดุทำ้ย ผูถื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภำพแต่ละรำยจะมีทำงเลือก 2 ทำง ไดแ้ก่ 
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ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ ำนวน ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะไดร้ับเงินสดจ ำนวน 1,000 

บำท ต่อ 1 หน่วยกูแ้ปลงสภำพ ซึ่งเท่ำกบัมลูค่ำของหุน้กูแ้ปลงสภำพพรอ้มกบักำรจ่ำย

ดอกเบีย้งวดสดุทำ้ย 

ข) ขอไถ่ถอนดว้ยดว้ยกำรแปลงสภำพหุ้นกู้แปลงสภำพ (มูลค่ำของหุ้นกู้แปลงสภำพ

เท่ำกับ 1,000 บำทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพที่เหลืออยู่ทั้งจ ำนวน

เป็นหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ที่รำคำแปลงสภำพรอ้ยละ 90 ของรำคำตลำด  โดย

รำคำตลำดค ำนวณจำกรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้บรษิัทฯ ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ยอ้นหลัง 15 วันท ำกำรติดต่อกันก่อนวันแรกของระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงใชสิ้ทธิ

แปลงสภำพในแต่ละครำว ซึ่งรำคำถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักค ำนวณจำกรำคำปิดถ่วง

น ำ้หนกัดว้ยปริมำณซือ้ขำยในแต่ละวนัท ำกำรติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี ้ รำคำแปลงสภำพจะต้องไม่ต ่ำกว่ำ 

15.00 บำทต่อหุน้ (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต ่า”) โดยรำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพ

ขั้นต ่ำอำจเปล่ียนแปลงไดห้ำกมีกำรปรบัสิทธิอันเนื่องจำกเหตุกำรณป์รบัสิทธิตำมที่

ก ำหนดในกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและตำมที่จะไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิต่อไป 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรปรบัรำคำใชสิ้ทธิแปลงสภำพขัน้ต ่ำภำยหลงั ซึ่งท ำใหเ้กิดเศษของ
หุน้จำกกำรค ำนวณกำรแปลงสภำพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษ
ของจ ำนวนหุน้ดงักล่ำว โดยใหน้ ำเศษของจ ำนวนหุน้คูณรำคำแปลงสภำพ ในกำรนี ้
บริษัทฯ จะค ำนวณใหเ้หลือเศษทศนิยมไม่เกินสองต ำแหน่ง (ถำ้ต ำแหน่งที่สำมมีค่ำ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับห้ำ บริษัทฯ จะปัดทศนิยมต ำแหน่งที่สองขึน้ และปัดทศนิยม
ต ำแหน่งที่สองลงหำกต ำแหน่งที่สำมมีค่ำนอ้ยกว่ำหำ้) นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะช ำระ
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจนถึง (แต่ไม่รวม) วนัแปลงสภำพ 

ทั้งนี  ้ผู ้ถือหุ ้นกู ้แต่ละรำยจะตอ้งเลือกทำงเลือก ก) หรือ ข) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
เท่ำนั้น ไม่สำมำรถแบ่งหุน้กูแ้ปลงสภำพท่ีตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทำงเลือก ก) และ ข) 
ได ้

มูลค่าไถ่ถอนหุน้กู้แปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภำพจะมีมลูค่ำไถ่ถอนรวมเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
ทัง้นี ้ไม่ว่ำหุน้กูแ้ปลงสภำพจะมีกำรไถ่ถอนครัง้เดียวหรือหลำยครัง้ 

สิทธิในการไถ่ถอนกอ่นครบ
ก าหนด (Call / Put Option) 

บรษิัทฯ มีสิทธิในกำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภำพก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอน (Call Option) 

ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้แปลงสภาพ อยู่ระหว่ำงกำรแตง่ตัง้ โดยบรษิัทฯ จะท ำกำรแตง่ตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพภำย
หลงัจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทอนมุตัิก ำหนดวนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
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จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภำพ (Record Date) และจะรีบด ำเนินกำรแจง้แก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์
ในทนัที 

การขึน้ทะเบียนของหุน้กู้แปลง
สภาพ 

สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (ThaiBMA) (Optional) 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิจาก
การแปลงสภาพ 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ 
หุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution effect) 

1. ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุน้ (price dilution) จะไม่เกิดขึน้เนื่องจำกรำคำกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงภำพที่ก ำหนดไวไ้ม่ต  ่ำกว่ำรำคำตลำดปัจจบุนั โดยที่
รำคำตลำดเฉล่ียเท่ำกบั 14.94 บำทต่อหุน้ (ระหว่ำงวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี
25 กมุภำพนัธ ์2565)

2. ผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึน้
เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพทั้งจ ำนวนแก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ
ที่มีสิทธิไดร้บักำรจดัสรร อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภำพหุน้กูแ้ปลงสภำพ
ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ทัง้จ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของ
ผูถื้อหุน้เดิม (control dilution) ในปัจจุบนัภำยหลงักำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมหุน้กู้
แปลงสภำพ ภำยใต้สมมติฐำนว่ำมีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพทั้งจ ำนวนสำมำรถ
ค ำนวณไดด้งันี ้

Control Dilution     =  
จ ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ

จ ำนวนหุน้ paid-up + จ ำนวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ

 =   
17,000,000

320,000,000 + 17,000,000

         = รอ้ยละ 5.04 
ในกรณีมีกำรแปลงสภำพพรอ้มกบัใชสิ้ทธิของใบแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 สำมำรถดรูำยละเอยีด
ไดใ้นเอกสำรแนบ 6  

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) ภำยใตส้มมติฐำนว่ำมีกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพทั้งจ ำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution)  สำมำรถ
ค ำนวณไดด้งันี ้
ก ำไรสทุธิ =  199,659,133 บำท (ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564)
EPSo =  ก ำไรสทุธิต่อหุน้ก่อนกำรเพิ่มทนุ 
EPSn =  ก ำไรสทุธิต่อหุน้หลงักำรเพิ่มทนุ 
Qo =  จ ำนวนหุน้สำมญัก่อนกำรเพิ่มทนุ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
QCB =  จ ำนวนหุน้สำมญัรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

 

EPSo =  
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564

Q0
 

 

=  
199,659,133
320,000,000 

 

= 0.6239 บำทต่อหุน้ 
 

 EPSn =  
ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 2564

Q0 + QCB
 

 

                     =  
199,659,133

320,000,000 + 17,000,000
 

 
 

 = 0.5925 บำทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

 

 = 
0.6239 - 0.5925

0.6239
 

 

 = รอ้ยละ 5.04 
ในกรณีม ีกำรแปลงสภำพพรอ้มก ับใชส้ ิทธิของใบแสดงสิทธิครัง้ที ่ 1 สำมำรถดู
รำยละเอียดไดต้ำมเอกสำรแนบ 6  

เหตุให้ตอ้งออกหุน้ใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธ ิ

เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือกู้แปลงสภำพ ไม่ให้ดอ้ยไปกว่ำเดิม  บริษัทฯ      
จะด ำเนินกำรปรับรำคำแปลงสภำพขั้นต ่ำและอัตรำส่วนกำรแปลงสภำพเมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณห์นึ่งที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ.17/2561 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่ 
ฉบับลงวันที่ 17 มกรำคม 2561 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)ซึ่งรวมถึงเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้

1. เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำที่ตรำไวข้องหุน้ของบริษัทฯ อนัเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื่อบรษิัทฯ มีกำรเสนอขำยหุน้ออกใหม่ในรำคำต ่ำ1 
3. เมื่อบริษัทฯ มีกำรเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพในรำคำต ่ำ หรือมีกำรเสนอขำย

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในรำคำต ่ำ1 
4. เมื่อบรษิัทฯ จ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
5. เมื่อบริษัทฯ จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 90.00 (เกำ้สิบ) ของ

ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ หลังหักภำษีเงินได ้ส ำหรบั
กำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำบญัชีใด ๆ ในระหว่ำงอำยขุองหุน้กูแ้ปลงสภำพ

6. เมื่อมีเหตุกำรณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้ำงตน้ ที่ท  ำให้ผล
ประโยชนต์อบแทนใดๆ ที่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะไดร้บัเมื่อมีกำรใชสิ้ทธิแปลง
สภำพดอ้ยไปกว่ำเดิม

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพขัน้ต ่ำไม่ว่ำจะดว้ยเหตุใดก็ตำม หำก
ตอ้งมีกำรออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  
บริษัทฯ จะสำมำรถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ
ดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้มีกำรยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับกำร
เปล่ียนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพอย่ำงเพียงพอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

หมายเหตุ :1/ รำคำต ่ำ อำ้งอิงประกำศ สจ.39/2551 กำรค ำนวณรำคำเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรก ำหนดรำคำตลำดเพื่อกำรพิจำรณำกำรเสนอ

ขำยหุน้ที่ออกใหม่ในรำคำต ่ำ 
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สรุปสาระส าคัญการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษทัฯ คร้ังที ่1 (LEO-W1) 
(ประกอบการพิจารณาวาระที ่10) 

 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ ”LEO”) 
ชื่อของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิคร้ังที ่1” หรือ “LEO-W1”) 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
ทีอ่ยู่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ เลขที่ 251-251/1 ซอยภักดี ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ

แหลม  กรุงเทพมหานคร 10120 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขาย 

ไม่เกิน 25,500,000 หน่วย ทัง้นี ้การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้
ที่ 1 จะด าเนินการเมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
แลว้ 

จ านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 25,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (คิดเป็นรอ้ยละ 7.97 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 13.28 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัทฯ ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
รวมกบัจ านวนหุน้ท่ีรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวน 17,000,000 หุน้ และการ
ออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  1 
(LEO-W1) จ านวน 25,500,00 หุน้ ที่ออกและจัดสรรในการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2565 
ทั้งนี ้จ านวนหุน้รองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้เมื่อรวมกับ
จ านวนหุ้นที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในครัง้อื่น (ถา้มี) มีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 
* วิธีการค านวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิครัง้ที่ 11: 
 

=  
จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ LEO-W1

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
 

 

=  
25,500,000

320,000,000
 

 

 
1 หลกัเกณฑก์ารค านวณ ใหพิ้จารณาตามขอ้ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551 ดว้ย 
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 =       รอ้ยละ 7.97 

หมายเหต:ุ 
การค านวณดงักล่าวเป็นการค านวณเรียงตามวาระ โดยพิจารณาเฉพาะวาระ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 เท่านัน้ 
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ก็ได้ค  านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับส าหรับ
ภาพรวมในการเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในคราวนีใ้นแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4) ในส่วนของหมายเหตุ ของขอ้ 4 การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนแลว้ โดย
แบ่งการค านวณตามสถานการณต์่าง ๆ ไวใ้หด้ว้ย 

* วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้สามญัที่รองรบัการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ
และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1: 

=   

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ +
จ านวนหุน้สามญัเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิ LEO-W1

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

=    
17,000,000 + 25,500,000

320,000,000

=    รอ้ยละ 13.28 
วิธีการเสนอขาย เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้และไดร้ับการจัดสรรหุน้กู้

แปลงสภาพตามสดัส่วนจ านวนที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหผู้้
ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential 
Public Offering: PPO) 

โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่   โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้
บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 
PPO) โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 
100 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) 

ทั้งนี ้ผู้ที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นของบริษัทฯ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ อาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผู้บริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะผูบ้ริหาร หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอ  านาจในการก าหนดวันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ภายใน 6 เดือน เมื่อไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ  (อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ราคาการใช้สิทธิ 22.00 บาท ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ 
ทั้งนี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ครัง้ที่ 1 ต่อหน่วยภายหลงัการปรบัราคาใชสิ้ทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต ่ากว่า
มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้สามญัของบรษิัทฯ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ         
ไดใ้นทกุ 6 เดือนภายหลงัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้
ที่ 1 (LEO-W1) 

วันใช้สิทธิคร้ังแรก สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 

วันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 มีอายคุรบ 2 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยตรงกบั
วนัหยุดท าการของบริษัทฯ ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าวเป็นวนัท า
การสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยดงักล่าว 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของ
บริษัทฯ จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่
ละครัง้ (ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิส าหรบัการใชสิ้ทธิ) ส าหรบัการ
ใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้
สุดทา้ยไม่นอ้ยกว่า 15 วันก่อนวันใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย (ระยะเวลาแจง้ความ
จ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 แลว้ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิก
การแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดเ้วน้แต่ไดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิัทฯ 

ระยะเวลาเสนอขาย เสนอขายใหแ้ลว้เสร็จใน 6 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้มีมติ
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  ครั้งที่  1  โดยให้



เอกสารแนบ 6 

4 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผู้บริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะผู้บริหาร หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร มอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่อไป 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้
สิทธิ 

บริษัทฯ จะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

สิทธิและผลประโยชนอ์ื่น ๆ หุน้สามัญที่ออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 จะมีสิทธิ
และสภาพหุ ้นเท่าเทียมกับหุ ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้
ทกุประการ 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ไม่ให้
ดอ้ยไปกว่าเดิม บริษัทฯ จะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณห์นึ่งที่ก าหนดไวใ้นข้อ 11(4)(ข) ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนญุาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออก
ใหม่เพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯอนั

เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรือการแบ่งแยกหุน้
2. เมื่อบรษิัทฯ มีการเสนอขายหุน้ออกใหม่ในราคาต ่า1

3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่า หรือมีการเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ในราคาต ่า1

4. เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่ ผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ

5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 90.00 (เกา้สิบ)
ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงิน
ได ้ส าหรบัการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานหรือก าไรสะสม ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบรษิัท ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
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6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับขอ้ 1.-5. ที่ท าใหผ้ลประโยชนต์อบ
แทนใดๆ ที่ผูถ้ ือใบส าคัญแสดงสิทธิ จะไดร้บัเมื่อมีการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิดอ้ยไปกว่าเดิม 
 

ทัง้นี ้ ค  าจ ากดัความ สตูรการค านวณเพื่อการปรบัสิทธิ ตลอดจนรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะไดร้ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
 

ทั้งนี ้บริษัทฯ จะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผูบ้ริหาร 
และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะผู้บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา
ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้องในการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

วัตถุประสงคข์องการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ และประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับ
จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ัง
นี ้

เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบัขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน 
และเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีความ
ประสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มมาเป็นจ านวนทั้งหมด 
561,000,000.00 บาท  

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการ
เพิ่มทุน 

ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชน์
เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถน าเงินทนุที่ไดร้บัไปใช้เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุ่นทางการเงินในอนาคต และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องการออก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ในครัง้นีผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิได้
ประโยชน์จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ทั้งนี ้หากราคาใชสิ้ทธิต ่ากว่าราคาหุน้ของบริษัทฯ ที่ซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะท าใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญั
ของบรษิัทฯ ไดใ้นราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด 
บรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ หลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) 
หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญและ
ภายหลงัไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯ ทกุประการ 
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เงือ่นไขอื่นๆ ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผูบ้ริหาร และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร หรือประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรและภายใตข้อบ
อ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิครัง้ที่ 1 เป็นตน้ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 ไดทุ้ก
ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการติดต่อจดัท า ลงนาม สลกัหลงั รบัรอง
หรือส่งมอบซึ่งเอกสารตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนด าเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอื่น และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง 
เป็นตน้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดรูายละเอยีดตามเอกสารแนบในหนา้ถดัไป 
หมายเหตุ :1/ ราคาต ่า อา้งอิงประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพ่ือรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ (Dilution Effects) 

เนื่องจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตาม

สัดส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท าให้บริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

(Preferential Public Offering: PPO) ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้บนสมมติฐาน

ว่า ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งจ านวนอย่างไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ครบถว้นตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 โดยบคุคลอื่นท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) และสัดสว่นการใช้สทิธอิอกเสียง 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อดา้นการลดลงของ

สดัส่วนการถือหุน้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) จากการใชสิ้ทธิดงักล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายละเอียดการค านวณ ดงันี ้

= 
จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1

จ านวนหุน้ paid-up + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1
 

 

= 
25,500,000

320,000,000 + 25,500,000
 

 

= รอ้ยละ 7.38 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 และหุน้กูแ้ปลงสภาพ มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อ

ดา้นการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) จากการใชสิ้ทธิดังกล่าวลดลงโดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

=            

จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ
+

  จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1
จ านวนหุน้ paid-up + 

จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1
+

จ านวนหุน้รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ

 

= 
17,000,000+ 25,500,000

320,000,000 + 17,000,000 + 25,500,000
 

 

= รอ้ยละ 11.72 
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2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution)ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ที่ 1

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร  (EPS Dilution) ดังกล่าวลดลงโดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

ก าไรสทุธิ = 199,659,133 บาท (ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564) 

EPSo = ก าไรสทุธิก่อนการเพิ่มทนุ 

EPSn = ก าไรสทุธิหลงัการเพิ่มทนุ 

Q0 = จ านวนหุน้สามญัก่อนการเพิ่มทนุ 

QW1 = จ านวนหุน้สามญัรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 

EPSo = 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564

Q0

= 
199,659,133

320,000,000

= 0.6239 บาทต่อหุน้ 

EPSn = 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564

Q0+QW1

= 
199,659,133

320,000,000 + 25,500,000 

= 0.5779 บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo

= 
0.6239 - 0.5779

0.6239

= รอ้ยละ 7.37 

ในกรณีที่ผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 1 รวมถึงใชสิ้ทธิการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยหาก

ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) ดงักล่าวลดลงโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก าไรสทุธิ = 199,659,133 บาท (ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564) 
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EPSo = ก าไรสทุธิก่อนการเพิ่มทนุ 

EPSn = ก าไรสทุธิหลงัการเพิ่มทนุ 

Q0  = จ านวนหุน้สามญัก่อนการเพิ่มทนุ 

QCB = จ านวนหุน้สามญัรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

QW1 = จ านวนหุน้สามญัรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ รุน่ท่ี 1 

EPSo = 
ก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2564

Q0
 

= 
199,659,133

320,000,000
 

= 0.6239 บาทต่อหุน้ 

 EPSn = 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2564

Q0 + QCB + QW1
 

  = 
199,659,133

320,000,000 +  17,000,000 +25,500,000 
 

  = 0.5508 บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution = 
EPSo-EPSn

EPSo
 

  = 
0.6239 - 0.5508

0.6239
 

  = รอ้ยละ 11.72 

3. ผลกระทบด้านการลดลงขอองราคา (Price Dilution) 

ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทฯ 22.00 บาทต่อหุน้ ซึ่งสงู

กว่าราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดเฉล่ียเท่ากับ 14.94 บาทต่อหุน้ (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2565) 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ประกอบการพิจารณาวาระที ่13) 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส ์จ ากัด (มหาชน)  

วันที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 

ขา้พเจา้ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

3/2565 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบรษิัท และจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทนุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 160,000,000.00 บาท เป็น 181,250,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวน 42,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 (หา้สิบสตางค)์ รวมเป็น  21,250,000.00  บาท เพื่อรองรับการเสนอ

ขายหุ้นกู ้แปลงสภาพ จ านวน 17,000,000 หุน้ และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้

ที่ 1 (LEO-W1) เป็นจ านวนไม่เกิน 25,500,000 หุน้โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 

หุน้บรุิมสิทธิ 

42,500,000  

- 

0.50 

- 

21,250,000.00  

- 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 

Mandate) 

หุน้สามญั 

หุน้บรุิมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน

3.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

เพ่ือรองรบัการแปลง

สภาพของหุน้กู้

แปลงสภาพ 

17,000,000 หุน้ 1,255 หุน้เดิม: 

1 หน่วยหุน้กูแ้ปลง

สภาพ 

ผูถ้ือหุน้จะซือ้หุน้กู้

แปลงสภาพในราคา 

1,000 บาทต่อหน่วย 

คณะกรรมการจะ

เป็นผูก้  าหนดใน

อนาคต 

โปรดพิจารณา 

หมายเหตดุา้นลา่ง 

เพ่ือรองรบัการออก

และเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่จะซือ้หุน้สามญั

ของบริษัท ครัง้ที่ 1 

(LEO-W1) 

25,500,000 หุน้ 1 หน่วยหุน้กู ้

แปลงสภาพ :  

100 หน่วยใบส าคญั 

แสดงสิทธิ 

ผูถ้ือหุน้จะไดร้บั

ใบส าคญัแสดงสิทธิ

โดยไม่คิดมลูค่า  

(ศนูยบ์าท) เม่ือได ้

จองซือ้และไดร้บัการ 

จดัสรรหุน้กูแ้ปลง

สภาพที่เสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตาม

หลงัจากไดร้บัอนมุตัิ

จากที่ประชมุสามญั

ผูถ้ือหุน้ประจ าปี 

2565 แลว้ โดยเสนอ

ขายใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน 6 เดือน นบั

จากวนัที่ที่ประชมุผู้

ถือหุน้มีมติอนมุตัิ 

โปรดพิจารณา 

หมายเหตดุา้นลา่ง 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้

และช าระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

สดัสว่นจ านวนหุน้ที่ผู ้

ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ 

โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้ือ

หุน้ที่จะท าใหบ้รษิัท มี

หนา้ที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

(Preferential Public 

Offering: PPO) ไดแ้ก่ 

ประเทศสหรฐัอเมริกา, 

ประเทศสหราช

อาณาจกัร,  ประเทศ

สวิสเซอรแ์ลนด ์

ประเทศเกาหลใีต ้และ

ประเทศอื่นใด ตามที่

บริษัทฯ พิจารณา

เห็นสมควร ตาม
ขอ้ก าหนด และ

เง่ือนไขของบริษัท 

 

หมายเหตุ: 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งจะจดัใหม้ีขึน้ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ดงัต่อไปนี ้

1) อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบรษิัท และใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบรษิัท จ านวน

รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 255,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้

ไม่เกิน 255,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อ

หุน้ท่ีจะท าใหบ้รษิัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา, 

ประเทศสหราชอาณาจักร,  ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณา

เห็นสมควร (“หุ้นกู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) 

ทัง้นี ้ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนไม่เกิน 255,000 หน่วย ดงักล่าวทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บั

การจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ (PPO) ในอตัราส่วนการจดัสรร 1,255 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจาก

การค านวณใหต้ัดทิง้ทุกกรณี โดยผู ้ถือหุ ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 1,255 หุ ้น จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพตามสิทธิได ้(แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ และผูถื้อหุน้เดิมรายที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรสามารถจองซือ้หุน้กู ้
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แปลงสภาพตามสิทธิ นอ้ยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได ้หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพที่เสนอขายในครัง้นีก้็

ได ้โดยบริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้ตามสิทธิจนครบถว้นก่อน หากมีหุน้กู้แปลงสภาพเหลือจาก

การจดัสรรตามสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้และช าระเงินค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพเกิน

สิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือใหจ้ดัสรร) ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1) ในกรณีที่จ  านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนมากกว่าจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วน

ที่เหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้เกินสิทธิของตน ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ด าเนินการไป

จนกระทั่งไม่มีหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลือใหจ้ดัสรร  

(2) ในกรณที่จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้เกินสิทธิและช าระเงินค่าจอง

ซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพทกุราย 

อนึ่ง บริษัทมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพ ขา้งตน้ใหผู้ถ้ือหุน้เดิมรายใด ๆ  หาก

การเสนอขายหรือจัดสรรหุน้กู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบ

ขอ้บงัคบัใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือขอ้บงัคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิหรือ

ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์

ภายใตก้ฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในการจดัสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็

ตาม บริษัทมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการเสนอขายและจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมบางรายที่ไม่อยู่ใน

ประเทศไทยโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ท่ีมีอยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศ 

2) ก าหนดใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ

(Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิัทในครัง้นี ้ต่อไป

3) มอบอ านาจใหก้รรมการบรษิัท และ/หรือ บคุคลที่กรรมการบรษิัทมอบหมายมีอ านาจในการด าเนนิการใด ๆ อนัจ าเป็นและ

เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดท้กุประการ

4) อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่  1 (“LEO-W1”) จ านวนไม่เกิน

25,500,000 หน่วย (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.97 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ณ วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2565

ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสัดส่วน

จ านวนหุน้ที ่ผู ้ถือหุ ้นแต่ละรายถืออยู ่ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

(Preferential Public Offering: PPO)  โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนยบ์าท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วย

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) โดยใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ีไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ

มีอัตราการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามัญ 1 หุน้ และมีราคาการใชสิ้ทธิเท่ากับ 22.00 บาทต่อหุน้

(ยกเวน้กรณีการปรบัราคาใชสิ้ทธิ) ทัง้นี ้รายละเอียดโดยสงัเขปของ LEO-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ที่จะออก
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และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพตามสดัส่วนการถือหุน้และผลกระทบ

ต่อผูถื้อหุน้  

5) อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 160,000,000 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ ้นสาม ัญจ านวน 320,000,000.00 หุ ้น  ม ูลค ่าหุ ้นที ่ต รา ไว ้หุ ้นละ  0.50 บาท  เป็นท ุนจดทะ เบ ียน 

181,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 362,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน  42,500,000 หุ ้น ม ูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  จ านวน 

17,000,000 หุน้ และการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯครัง้ที่  1 (LEO-W1) จ านวน 

25,500,000 หุน้ 

6) อนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 42,500,000 หุน้ หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอ

ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ  ครั้งที่  1 (LEO-W1) โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

6.1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 17,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 255,000 หน่วย ราคาเสนอ

ขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าที่เสนอขายรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 255,000,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่

ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมริกา, ประเทศสหราช

อาณาจกัร,  ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศอื่นใด ตามที่บรษิัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดย

ก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพเท่ากบั1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ ต่อ [มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Face 

Value) หารดว้ย ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ] หุน้สามญั (หากมีเศษใหปั้ดทิง้ทกุกรณี) ทัง้นี ้ราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ที่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัแรกของระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ในแต่ละคราว ซึ่งราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัค านวณจากราคาปิดถ่วงน า้หนกัดว้ยปรมิาณซือ้ขายในแต่ละวนัท าการ

ติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทัง้นี ้ราคาแปลงสภาพจะตอ้งไม่

ต ่ากว่า 15.00 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต ่า”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต ่าอาจ

เปล่ียนแปลงไดห้ากมีการปรบัสิทธิอนัเนื่องจากเหตกุารณป์รบัสิทธิตามที่ก าหนดในกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและตามที่

จะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการปรบัราคาใชสิ้ทธิแปลงสภาพขัน้ต ่าภายหลงั ซึ่งท าให้

เกิดเศษของหุน้จากการค านวณการแปลงสภาพ ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัคืนเงินสดแทนเศษของจ านวนหุน้

ดงักล่าว โดยใหน้ าเศษของจ านวนหุน้คณูราคาแปลงสภาพ ในการนีบ้รษิัทฯ จะค านวณใหเ้หลือเศษทศนิยมไม่เกนิ

สองต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหา้ บริษัทฯ จะปัดทศนิยมต าแหน่งที่สองขึน้ และปัด

ทศนิยมต าแหน่งที่สองลงหากต าแหน่งที่สามมีค่านอ้ยกว่าหา้) 
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6.2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 

(LEO-W1) จ านวนไม่เกิน 25,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.97 ของทุนช าระ

แลว้ของบริษัทฯ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 ประชุมเมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2565) ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ที่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจะ

ท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)  โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์

บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) คิดเป็น

จ านวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย

3.1.1 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ทิง้ทกุกรณี 

4 ก าหนดวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 28 เมษายน เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ  ที่

เก่ียวขอ้งโดย 

 ก าหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุน้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตัง้แต่วันที่……………………………

จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 15 มีนาคม 2565 

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

5.1 การขออนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

5.2 บริษัทจะท าการจดทะเบียนลดทุน/เพิ่มทุน การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และด า เนินการจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ภายใน 14 วนั นบัแต่ วนัท่ีไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบ 

5.3 บรษิัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหร้บัหุน้สามญัที่ออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

6 วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 

วตัถุประสงคก์ารเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ และเงินทุนในการเขา้รว่มลงทุนกับพนัธมิตร

ทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ที่เป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละใหบ้ริการสนับสนุนการ

ขนส่งสินคา้แบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท เพิ่มเติมจากเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชน

ทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุน ครัง้ที่ 3 ที่แจง้กับตลาดหลักทรพัยฯ์ เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2565 โดยทางบรษิัทฯ ขอสรุปรายละเอียดวตัถปุระสงคก์ารเพิ่มทนุแยกตามประเภทของการเพิ่มทนุ เป็นดงันี ้
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6.1 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู ้แปลงสภาพให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จ านวน  255,000,000 บาท เพื่อน าไปใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ 

ASEAN ที่เป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละใหบ้ริการสนับสนุนการขนส่งสินคา้แบบครบวงจรซึ่งเป็น

ธุรกิจเดิมของบริษัท เพิ่มเติมจากเงินที่ไดร้ ับจากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 

(Initial Public Offering: IPO) ตามรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครัง้ที่ 3 ที่แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2565 

6.2 เงินจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้กูแ้ปลง

สภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน  จ านวน  561,000,000  บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงิน

ส าหรบัขยายกิจการ และ/หรือลงทนุ และเป็นเงินหมนุเวียนของบรษิัทฯ ในอนาคต  

7 ประโยชนท์ีบ่ริษทัฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

7.1 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

เพิ่มเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่

บริษัทฯ คาดว่าจะน ามาซึ่งรายได ้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้และส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

7.2 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบัขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็นเงินหมนุเวียนของบริษัทฯ ใน

อนาคต นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีความประสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
 

8 ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

8.1 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะไดล้งทุนในตราสารหนีท้ี่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ไดใ้นอนาคต โดยหากยงั

ไม่แปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าว  ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพจะไดร้บัความคุม้ครองเช่นเดียวกับเจา้หนีส้ามัญของ

บรษิัทฯ และจะไดร้บัดอกเบีย้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ และเมื่อผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ 

เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจะถกูแปลงเป็นหุน้สามญัของบรษิัทฯ ไดต้าม

สดัส่วนที่ก าหนดไว ้ท าใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ดงักล่าวมีโอกาสไดร้บัก าไรจากส่วนต่างราคาหุน้ในอนาคต 

8.2 ประโยชนจ์ากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ผูถื้อ

หุน้ของบรษิัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการท่ีบรษิัทฯ จะสามารถน าเงินทนุท่ีไดร้บัไปใชใ้นโครงการต่างๆ 

ของบรษิัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิ ครัง้ที่ 1 ในครัง้นี ้

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทฯ หลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) 
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หากผูถื้อหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัและภายหลังไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั จะมีสิทธิ

ไดร้บัเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ทกุประการ 

บรษิัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิ ครัง้ที่ 1 จะสามารถซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้

9 รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

- การเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม

ของบรษิัทฯ จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 (ในหวัขอ้ Dilution Effect) 

ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

- ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพในสดัส่วน 1,255 หุน้เดิมต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณ

ใหต้ดัทิง้ทกุกรณี โดยผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ รายใดที่ถือหุน้ต ่ากว่า 1,255 หุน้ จะไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพตามสิทธิได ้

(แต่สามารถจองซือ้เกินสิทธิของตนได)้ 

10 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า บรษิัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการออกและเสนอ

ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) เพื่อจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ โดยไม่จัดสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 

PPO) ในครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา, ประเทศสหราชอาณาจกัร,  ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลีใต ้และ

ประเทศอื่นใด ตามที่บรษิัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่คิดมลูค่า (ศนูยบ์าท) ในครัง้นี ้เนื่องจากบรษิัทมีแผนที่จะน าเงิน

ที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 6 

นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาและเห็นว่าการออกและ

เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มี

หนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคใ์น

การเพิ่มทุนครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินทุน ในระยะเวลาอนัสัน้ อีกทัง้ การออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้เดิมดงักล่าว เป็นการใหสิ้ทธิผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ ส่วนร่วมในการจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมถึงการ

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 และมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต 

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน โดยไม่จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ที่

จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)  ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 

2565* โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ไปใชเ้พื่อวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 6 

ขา้งตน้ 
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หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะไดร้บัเงินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาของการก าหนดวนัจองซือ้ ซึ่งขึน้อยู่กบั

วนัท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

10.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงนิทนุ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน โดยไม่จดัสรรใหผู้้

ถือหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) พรอ้มกับหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลง

สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้

และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้

ทัง้หมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนครัง้นีไ้ปใชต้ามวตัถปุระสงค ์ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าว

มาในขอ้ 6 

ทัง้นี ้การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายในครัง้

นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษิัทจะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 255,000,000.00 บาท ซึ่งบรษิัทมีแผนที่จะใช้

เงินเป็น เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท และเงินทนุในการเขา้รว่มลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ 

ASEAN ที่เป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการใหบ้ริการโลจิสติกสแ์ละใหบ้รกิารสนบัสนุนการขนส่งสินคา้แบบครบวงจรซึ่งเป็น

ธุรกิจเดิมของบรษิัท เพิ่มเติมจากเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial 

Public Offering: IPO) ตามรายงานการใชเ้งินเพิ่มทุน ครัง้ที่ 3 ที่แจง้กับตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2565   

ส าหรบัในส่วนของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) บรษิัทจะ

สามารถระดมทุนไดป้ระมาณ 561,000,000.00 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินส าหรบั

ขยายกิจการ และ/หรือ ลงทุน และเป็นเงินหมนุเวียนของบริษัท ในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความประสงคท์ี่จะให้

ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใชสิ้ทธิ

ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ทัง้หมด บรษิัทจะไดร้บัเงินทนุเพิ่มมาเป็นจ านวนทัง้หมด 

10.4 ผลกระทบที่คาดวา่จะเกดิขึน้ต่อการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน  โดยไม่จดัสรรใหผู้้

ถือหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

รวมถึงการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ที่จดัสรรใหผู้ท้ี่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพใน

ครัง้นี ้เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่ม

ทุนไปใช ้เพื่อวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 6 ขา้งตน้ได ้ซึ่งการด าเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ะเป็นผลดี

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ ในการเสริมสรา้งความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ และยังช่วยเสริมสรา้งสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัท  ทั้งนีใ้นการเพิ่มทุนจากการออก

และเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของบรษิัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทมีฐานะทาง

การเงินท่ีมั่นคง 
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11 ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทนุ 

ในกรณีที่กรรมการของบรษิัท ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการหรือ

ละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  บริษัทฯ สามารถเรียกค่า

สินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักล่าวได ้แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งได้ และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการ

ตามที่ผูถ้ือหุน้แจง้ผูถื้อหุน้นัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทฯ ได ้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท า

การใดของกรรมการ อนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุ

ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบใน

การส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บริษัทฯ ได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 

เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้ับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ฯ ไดต้าม

มาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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12.   ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2565 28 กุมภาพนัธ ์2565 

2.  วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 

(Record Date) 

15 มีนาคม 2565 

3. วนัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือขออนมุตัิเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 28 เมษายน 2565 

4. ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่ 

วนัที่ที่ประชมุสามญั 

ผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 

มีมติอนมุตัิ 

5. วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ คณะกรรมการบริษัท 

จะเป็นผูก้ าหนดในภายหลงั 

6. วนัจองซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพ และจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ คณะกรรมการบริษัท 

จะเป็นผูก้ าหนดในภายหลงั 

7. ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทฯ ไดร้บั

ช าระค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

 

 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

                    ขอแสดงความนบัถือ 

         บรษิัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

                                  - ลายมือชือ่ – 
 

       (นายเกตติวิทย ์สิทธิสนุทรวงศ)์ 

           ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

• นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามทีบ่รษิทัก าหนด และเป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คอื 

(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมหุน้การถอืหุ้นของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิ ด า  ม า ร ด า  คู่ ส ม ร ส  พี่ น้ อ ง  แ ล ะ บุ ต ร  ร ว ม ทั ้ ง คู่ ส ม ร ส ข อ ง บุ ต ร ข อ ง ก ร ร ม ก า ร 
รายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(ง) ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจจะเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืมอี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกต ิเพื่อประกอบ
กจิการดา้นการเช่า หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย ์หรอืบรกิาร หรอืการให ้หรอื
การรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิดว้ยการรบั หรอืใหกู้้ยมื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัย์เป็นหลกัประกนั
หนี้สนิ รวมถงึพฤตกิรรมอื่นท านองเดยีวกนัซึง่เป็นผลใหบ้รษิทั หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกี
ฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละสาม (3) ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธ ิหรอืตัง้แต่ยีส่บิ (20) ล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งหนึ่ง (1) ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไ ม่ เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ง ขึ้ น เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริษั ท  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่นซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 

• ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

นายวิวฒัน์ ล้ิมศกัดากลุ  (66 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Oklahoma State University, USA 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 0 หุน้ (คดิเป็น 0%) 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชมุ 

ไม่ม ี

ท่ีอยู ่ 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 
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นายวรกานต์ ชโูต  (69 ปี) 

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 0 หุน้ (คดิเป็น 0%) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชมุ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ท่ีอยู ่ 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 

นายไพบูลย ์ส าราญภติู (80 ปี) 

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA) 

- ปรญิญาตร ีการศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒปทุมวนั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 0 หุน้ (คดิเป็น 0%) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชมุ 

ไม่ม ี

ท่ีอยู ่ 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 
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ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดท่ี 6 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 32.  คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่วนัสิน้สุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุม
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้โดยด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ
มาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และ/หรอืค าสัง่ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัประชุมผูถ้อื
หุน้ครัง้นัน้ 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่

ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนั

หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับ

แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุ้นทีค่ณะกรรมการเรยีก

ประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 34. ผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้ต้องร่วมกนัรบัผดิชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ
การประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องทีจ่ะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ให้ลงโฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
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ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรอืจงัหวดัใกล้เคยีง
ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (หากม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมีแต่ไม่อยู่
ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธาน
ในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึ่ง (1) มเีสยีงหนึ่ง (1) และผูถ้อืหุน้คนใดมส่ีวนได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลอืกตัง้
กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทั หรอืการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั 
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(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 

(1) พจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน 

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผล 

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 

(7) กจิการอื่น ๆ 
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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

• วิธีกำรลงทะเบียน/มอบฉันทะ เพื่อแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำรว่มประชุม E-AGM

1) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (กรณีมอบฉนัทะ) สามารถแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม E-AGM และน าส่ง

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration) ไดท้ี ่Link : https://leo.foqus.vc/registration/

หรอืสแกน QR Code ดา้นล่างนี้

โดยสามารถแจง้ความประสงคแ์ละน าส่งเอกสารขา้งตน้ไดต้ัง้แตว่นัที ่11 เมษายน 2565 ถงึวนัที ่26 เมษายน 

2565           

2) หลงัจากทีท่่านไดเ้ขา้สู่ระบบผ่าน Link หรอื QR Code ตามขอ้ 1) ขา้งตน้แลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ

(กรณีมอบฉนัทะ) กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง โดยขอใหท้่านกรอกขอ้มลูเพื่อลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม E-AGM

ดงัต่อไปนี้

▪ เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์

▪ เลขประจ าตวัประชาชน / เลขหนังสอืเดนิทาง (กรณีชาวต่างชาต)ิ / เลขทะเบยีนนิตบิคุคล

▪ อเีมลของผูท้ีจ่ะเขา้รว่มประชุม เพื่อใชใ้นการรบัขอ้มลูชื่อผูใ้ช้ (Username) รหสัผ่าน (Password)

ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ

▪ หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดข้องผูท้ีจ่ะเขา้ร่วมประชมุ

▪ แนบไฟลเ์อกสาร

o กรณีทีป่ระสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน หรอืส าเนาเอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกให ้ซึง่ปรากฏรปูถ่ายของเจา้ของบตัร

และยงัไม่หมดอายุ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง

o กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ โปรดแนบหนังสอืมอบฉนัทะ พรอ้มเอกสารประกอบตามทีก่ าหนดไวใ้น

หวัขอ้ “กำรมอบฉันทะ”

3) หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม (Record

Date) ในวนัองัคาร ที ่15 มนีาคม 2565 รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารต่างๆ แลว้ ระบบจะ

จดัส่ง Link ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM พรอ้มทัง้ชื่อผูใ้ช ้(Username) รหสัผ่าน (Password) และไฟล์
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คู่มอืการใชง้านระบบใหก้บัท่านผ่านทางอเีมลทีท่า่นไดแ้จง้มายงับรษิทัฯ  ทัง้นี้ ขอใหท้่านโปรดเกบ็รกัษาชื่อผูใ้ช ้

(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของท่านไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น 

4) ในกรณีทีไ่ฟลเ์อกสารไม่ครบถว้น / ไม่ถูกตอ้ง ระบบจะแจง้สาเหตุใหท้ราบทางอเีมลท์ีท่่านไดแ้จง้มายงับรษิทัฯ 

ท่านสามารถ Login เขา้สู่ระบบเพื่อน าส่งไฟลเ์อกสารทีแ่กไ้ข / เพิม่เตมิไดอ้กีครัง้หนึ่ง 

5) ในกรณีทีช่ื่อผูใ้ช ้(Username) หรอืรหสัผ่าน (Password) สญูหาย หรอืยงัไม่ไดร้บัภายในวนัที ่26 เมษายน 2565 

กรุณาตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุม E-AGM ของบรษิทัฯ ไดท้างอเีมล 

info@quidlab.com หรอืโทรศพัทห์มายเลข 0 2013 4322 และ 080 008 7616 
 

• กำรเข้ำระบบเพือ่ร่วมประชมุ E-AGM 

1) ในวนัประชมุ บรษิทัฯ จะเปิดระบบใหท้่านสามารถลอ็คอนิเขา้สูร่ะบบได ้ตัง้แต่เวลา 8.30 น.  และเริม่การประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในเวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

2) ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมและคู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ไดท้าง

เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที ่http://www.leogloballogistics.com โดยเลอืกเมนู “นักลงทุนสมัพนัธ”์ > “ขอ้มลูผูถ้อืหุน้” > 

“การประชุมผูถ้อืหุน้” ไดต้ัง้แต่วนัที ่7 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

3) ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนน “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในแต่ละวาระได ้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้

ไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะท าการนับคะแนนของท่านเป็น “เหน็ดว้ย” ในวาระนัน้ โดยอตัโนมตั ิ

4) ในกรณีทีพ่บปัญหาทางดา้นเทคนิคเกีย่วกบัการเขา้รว่มประชุม ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อเจา้หน้าทีผู่ด้แูลระบบได้

ตามช่องทางการตดิต่อ ซึง่บรษิทัฯ จะแจง้ไวใ้นอเีมลทีแ่จง้ยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 

5) ในระหว่างการประชมุ ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน าและค าถามเกีย่วกบัการประชุมผ่านทางระบบการประชมุ

อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ของบรษิทัฯ  

 

• กำรมอบฉันทะ 

1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย : 

ก. หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 

ข. ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว : 

ก. หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 

ข. ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัต่างดา้ว หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูม้อบฉนัทะ 

ค. ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ (หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่าง

ดา้ว) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

mailto:info@quidlab.com%20หรือ
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3) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

ก. หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 

ข. ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลฉบบัปัจจุบนัของผูม้อบฉนัทะออกโดยกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

ค. ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะ (หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลตา่งดา้ว) ของ

กรรมการผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูล้งนามในหนังสอืมอบ

ฉนัทะนัน้ 

ง. ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ (หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่าง

ดา้ว) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

4) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่ำงประเทศ :

ก. หนังสอืมอบฉนัทะทีก่รอกขอ้ความครบถว้น 

ข. ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลของผูม้อบฉนัทะซึ่งแสดงชื่อกรรมการผูม้อี านาจและ

อ านาจกรรมการ ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้รบัรองโดยโนตารีพ่บัลคิ (Notary 

Public) 

ค. ส าเนาหนังสอืเดนิทางของกรรมการผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผู้

ลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะนัน้

ง. ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ (หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นบุคคลต่าง

ดา้ว) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

5) กรณีกำรมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและดแูลหุ้น

5.1 ใหเ้ตรยีมและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล

5.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 

ก. หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน 

ข. หนังสอืยนืยนัว่าเป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 

ทัง้นี้ เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และผูถ้อืหุน้หรอื

ผูแ้ทนนิตบิคุคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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• วิธีกำรมอบฉันทะ 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะไว ้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรม

พฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้ 

แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น 

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค.  เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ในการนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก.  แบบ ข. และแบบ ค. ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้  หากผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้ โปรดด าเนินการ ดงันี้ 

1. ใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัส่งมาให ้เพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มใ่ช่ Custodian จะ

เลอืกใชห้นังสอืไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บั

กรรมการอสิระของบรษิทัฯ (ขอ้มลูของกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8) สามารถมอบฉนัทะให ้นำย

วิวฒัน์ ล้ิมศกัดำกลุ หรอื นำยวรกำนต์ ชูโต หรอืนำยไพบูลย ์ส ำรำญภติู  โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีด

ของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอื

มอบฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม  ทัง้นี้ การมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ขอใหใ้ชใ้บมอบ

ฉนัทะ แบบ ข. (Proxy B) 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพือ่ใหถู้กตอ้งและมี

ผลผกูพนัตามกฎหมาย  

4. ส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะฉบบัจรงิทางไปรษณียม์ายงับรษิทัฯ ภายในวนัท่ี 25 

เมษำยน 2565 โดยส่งไปยงัทีอ่ยู่ดงันี้ 

  เลขำนุกำรบริษทั 

  บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

  251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม 

  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด โปรดตดิต่อทมีเลขานุการบรษิทั โทรศพัท ์0-2079-9888 ต่อ 1402, 1403  

โทรสาร 0-2079-9829 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วน น้อย

กว่าจ านวนทีต่นถอือยูไ่ด ้เวน้แต่เป็นผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
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• กำรออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ถือหุ้น

ก. วำระทัว่ไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยนับหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบ

ฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  ไม่สามารถ

แบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2. ในกรณีมอบฉนัทะ

2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การ

ลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

2.2 หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะหรอื

ระบุไวใ้หช้ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากทีร่ะบใุนหนังสอื

มอบฉนัทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด  ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

ข. วำระเลือกตัง้กรรมกำร 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16. ก าหนดให ้

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้

ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

(3) ในกรณีเลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บั

เลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการ

เลอืกตอ้งในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้

ประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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แบบฟอรม์ขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

ตามทีบ่รษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
ในรปูแบบ QR Code และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันี้แลว้  รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report)  ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.leogloballogistics.com 

ทัง้นี้ หากท่านมคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ในรปูแบบหนังสอื สามารถ
ตดิต่อขอรบัได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  มายงับรษิทัฯ ผ่าน
ช่องทางตามทีร่ะบุดา้นล่าง เพื่อจดัส่งใหท้่านต่อไป 

- ทางโทรสารหมายเลข 0-2079-9829 
- ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ดา้นล่างนี้ 

เลขานุการบริษทั 
บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม 
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

ชื่อ ………………………………………… นามสกุล …………………….……………………………………………. 

ทีอ่ยู่ส าหรบัการจดัส่ง 

เลขที ่……………………  หมู่ ………….  หมู่บา้น/อาคาร ……………………………………………………………. 

ซอย ………………………………………  ถนน ………………………………………………………………………. 

ต าบล/แขวง ………………………………  อ าเภอ/เขต ……………………………………………………………….. 

จงัหวดั ……………………………………. รหสัไปรษณีย ์……………………………………………………………. 

โทรศพัท ์………………………………….. 

http://www.leogloballogistics.com/
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

เขยีนที ่……………………………………… 
Place 

วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………. 
Date           Month                         B.E. 

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สญัชาต…ิ………….. อยู่บา้นเลขที ่……………… ถนน ……………………….. 
     I/We                                                                  Nationality              Residing at No.               Road 
     ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………….. 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
     Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 
     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………………… เสยีง ดงันี้ 
     holding                                                      share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้สามญั ……………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Ordinary share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Preferred share of                                       share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
     hereby appoint any of the followings: 
□  1. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  2. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  3. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  4. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

   Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์………….… 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code       
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 28, 2022 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place 
as the Meeting may be held 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Grantor 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote.  The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

เขยีนที ่……………………………………… 
Place 

วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………. 
Date           Month                         B.E. 

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สญัชาต…ิ………….. อยู่บา้นเลขที ่……………… ถนน ……………………….. 
     I/We                                                                  Nationality              Residing at No.               Road 
     ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………….. 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ำกดั (มหำชน) 
     Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 
     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………………… เสยีง ดงันี้ 
     holding                                                      share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้สามญั ……………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Ordinary share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Preferred share of                                       share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
     hereby appoint any of the followings: 
□  1. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

   Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict  District                                     Province                          Post Code             or 
□  2. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name    age   years  Residing at No.  Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict  District                                     Province                          Post Code             or 
□  3. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name    age   years  Residing at No.  Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict  District                                     Province                          Post Code             or 
□  4. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name    age   years  Residing at No.  Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์………….… 
     Subdistrict  District  Province      Post Code  

นำยวิวฒัน์  ล้ิมศกัดำกลุ                                         66                                  251-251/1                          พระรำม 3 

บำงคอแหลม                                       บำงคอแหลม                           กรงุเทพมหำนคร                             10120 

บำงคอแหลม                                       บำงคอแหลม                           กรงุเทพมหำนคร                             10120 

บำงคอแหลม                                       บำงคอแหลม                           กรงุเทพมหำนคร                             10120 

นำยวรกำนต์  ชูโต                                                   69                                  251-251/1                          พระรำม 3 

นำยไพบูลย ์ ส ำรำญภติู                                         80                                  251-251/1                          พระรำม 3 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 28, 2022 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as 
the Meeting may be held 

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as followings: 

วำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
Agenda 1 Message from the Chairman to the meeting 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

Agenda 2  To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 3 พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ประจ ำปี 2564 

Agenda 3  To consider and acknowledge the operating results report for the year 2021 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564 

Agenda 5  To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment for the Year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 6  To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรบัปี 2565 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแกผู่้สอบบญัชีประจ ำปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 
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วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิได้รบักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำร
ถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะท ำให้บริษทัฯ มีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 
จ ำนวนไม่เกิน 255,000,000 บำท 

Agenda 9 To consider and approve the issuance and offer for sale of convertible debentures to the existing shareholders of the 

Company who are entitled to be allocated according to their shareholding proportion without allocating to 
shareholders that would make the company have duties under foreign law (Preferential Public Offering: PPO) in the 
amount not exceeding 255,000,000 Baht 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 10 พิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 (LEO-W1) จ ำนวนไม่เกิน 
25,500,000 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อและได้รบักำรจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำม

สดัส่วน โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะท ำให้บริษทัฯ มีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 
Agenda 10  To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 1 

(LEO-W1) in the amount not exceeding 25,500,000 units to be allocated to shareholders who have subscribed and 
received convertible bonds proposed. Sold to the existing shareholders in proportion without allocating to 

shareholders that would make the company have duties under foreign law (Preferential Public Offering: PPO) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 11 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda 11 To consider and approve the Company's registered capital increase 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 
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วำระท่ี 12 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda 12 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4. to be consistent 

with the increase of the Company's registered capital 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 13 พิจำรณำอนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
Agenda 13 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วำระท่ี 14  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (หำกมี) 

Agenda 14 To consider other business (if any) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 
my/our votes as a shareholder. 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลง
มตใินเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the Meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the 
matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมอืน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Grantor 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B
provided.
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ใบประจ ำต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment of the Proxy Form B 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 
Proxy granted on behalf of a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2022 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of 
Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject : 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject :  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject :  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 
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วาระที ่    เรื่อง      
Agenda No.    Subject :     

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

ชื่อกรรมการ  
Name of Director 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  
Name of Director 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  
Name of Director 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject :  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 
Approve disapprove Abstain 

เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)
Election of Directors (Continue) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

PROXY FORM C (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 

เขยีนที ่…………………….………………………… 
Place 

วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………. 
Date           Month                         B.E. 

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สญัชาต…ิ………….. อยู่บา้นเลขที ่……………… ถนน ……………………….. 
     I/We                                                                  Nationality              Residing at No.               Road 
     ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………….. 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
     Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 
     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………………… เสยีง ดงันี้ 
     holding                                                      share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้สามญั ……………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Ordinary share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Preferred share of                                       share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
     hereby appoint any of the followings: 
□  1. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  2. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  3. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

 Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  4. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 

   Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์………….… 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code       
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 28, 2022 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as 
the Meeting may be held 

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as followings: 

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
To vote based on the total number of shares hold by my/our behalf in this Meeting as follows: 

มอบฉนัทะบางส่วน คอื 
To split the votes as follows: 

 หุน้สามญั ………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
 Ordinary share of                           share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
 Preferred share of                          share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ……………………………………… เสยีง 
 Total voting right of                                                                    votes 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as followings: 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

Agenda 1 Message from the Chairman to the meeting 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564

Agenda 2  To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 
Agenda 3  To consider and acknowledge the operating results report for the year 2021 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

Agenda 5  To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment for the Year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6  To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแกผู่้สอบบญัชีประจ าปี 2565 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิได้รบัการจดัสรรตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

จ านวนไม่เกิน 255,000,000 บาท 

Agenda 9 To consider and approve the issuance and offer for sale of convertible debentures to the existing shareholders of the 

Company who are entitled to be allocated according to their shareholding proportion without allocating to shareholders 

that would make the company have duties under foreign law (Preferential Public Offering: PPO) in the amount not 
exceeding 255,000,000 Baht 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ครัง้ท่ี 1 (LEO-W1) จ านวนไม่เกิน 

25,500,000 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อและได้รบัการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วน โดยไม่จดัสรรให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัฯ มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

Agenda 10  To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 1 
(LEO-W1) in the amount not exceeding 25,500,000 units to be allocated to shareholders who have subscribed and 
received convertible bonds proposed. Sold to the existing shareholders in proportion without allocating to shareholders 
that would make the company have duties under foreign law (Preferential Public Offering: PPO) 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 



เอกสารแนบ 12 

15 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

Agenda 11  To consider and approve the Company's registered capital increase 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

Agenda 12  To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4. to be consistent 

with the increase of the Company's registered capital 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

Agenda 13  To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 14  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
Agenda 14 To consider other business (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 
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(6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่
การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 
my/our votes as a shareholder. 

(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the Meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the 
matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ให้ถอืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Grantor 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่้ถอืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล

หุน้ใหเ้ท่านัน้
This Proxy Form C is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a
share depository and keeper.

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถอืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน
     Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ถอืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสยีงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote.  The shareholder cannot split his/her votes to different
proxies to vote separately.

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.
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ใบประจ าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Attachment of the Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

Proxy granted on behalf of a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 28, 2022 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of 
Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject : 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject :  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject :  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 
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วาระที ่   เรื่อง   
Agenda No.    Subject :     

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
ชื่อกรรมการ  
Name of Director 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

ชื่อกรรมการ  
Name of Director 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve     Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

ชื่อกรรมการ  
Name of Director 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve     Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระที ่   เรื่อง 
Agenda No.   Subject :  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

เหน็ดว้ย ………………. เสยีง ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
Approve      Votes  disapprove  Votes Abstain   Votes 

เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

Election of Directors (Continue) 
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