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รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ของ 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

โดยถ่ายทอดสดจากห้องแม่กลอง 1 ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไ์ซด ์
   

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

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายเสนีย ์ แดงวงั   ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
2. นายเกตตวิทิย ์สทิธสุินทรวงศ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 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  กรรมการ 
8. นายสุรสทิธิ ์ อศัวศกัดิเ์สร ี  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
9. นางสาวศรไีพร  เอกวจิติร ์  กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 

กรรมการท่ีไม่เขา้ประชุม 
 -ไม่ม-ี 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ ์  ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
2. นายมานพ  ปัจวทิย ์  เลขานุการบรษิทั  และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
2. นางสาวสนิีนาถ บุญญาภสิมภาร ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
3. นางสาวภาวณีิ นิสสยัสุข  ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
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4. นายโกศล สุรยิาพร  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั เจทเีจบ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ลอวเ์ยอรส์ จ ากดั 
5. นายพรพุทธ รจิริวนชิ   ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอดไวเซอรี ่อลัไลแอนซ์ แอนด์ พารท์เนอรส์ จ ากดั 
6. นายณพวรี ์ตนัตเิสว ี  ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอดไวเซอรี ่อลัไลแอนซ์ แอนด์ พารท์เนอรส์ จ ากดั 
7. นางสาวอชริญา ไชยภา  ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอดไวเซอรี ่อลัไลแอนซ์ แอนด์ พารท์เนอรส์ จ ากดั 

 
เร่ิมการประชมุเวลา 10.00 น. 

  นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพฒันันท์ ท าหน้าที่เป็นพิธกีรการประชุม (“พิธีกร”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
สบืเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 อกีระลอก คณะกรรมการบรษิทัมคีวามห่วงใยและใหค้วามส าคญั
สูงสุดต่อสุขภาพและสุขอนามยัของท่านผูถ้อืหุน้และทุกฝ่ายทีเ่ขา้ร่วมการประชุมเป็นอย่างยิง่  บรษิทัฯ จงึเหน็สมควรใหจ้ดั
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (หรอื e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง   

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธเิขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัที่ 15 มีนาคม 2565 นัน้ มีจ านวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทัง้สิ้น 7,939 ราย จ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ทัง้หมด 320,000,000 หุน้ โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย นับ
จ านวนหุ้นรวมกันได้ 87,363,000 หุ้น และมีผู้ร ับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จ านวน 254 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 
121,585,561 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะทัง้สิ้น 264 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกนัได้ 
208,948,561 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 65.2964 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่34 

 พิธีกรได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่
ปรกึษาทางการเงนิ ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงัรายนามขา้งตน้  โดยกรรมการบรษิทัทัง้ 9 คน เขา้ร่วมการประชุมสามญั ผูถ้อืหุน้ใน
ครัง้นี้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100  อยู่ในหอ้งประชุม 7 ท่าน และเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบวดีโีอ คอนเฟอเรนซ์ 2 ท่าน 

ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการจดัการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี  ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  บริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญนายโกศล สุริยาพร ที่ปรึกษา
กฎหมายจาก บรษิทั เจทเีจบ ีอนิเตอร์เนชัน่แนล ลอว์เยอร์ส จ ากดั เป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนร่วมกับบรษิทัใน
การตรวจสอบการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้และตรวจนับผลคะแนน  

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นี้  บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุมส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยบรษิทัฯ ไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2564  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระเพิม่เตมิ
เขา้มายงับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

 พธิกีรชี้แจงขอ้ก าหนดในการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสยีง เพื่อให้การประชุม
ด าเนินไปโดยความเรยีบรอ้ย และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้  บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  และ
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ถ่ายทอดสดในทีป่ระชุมนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19  โดยกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งทุกท่าน  ไดร้บัการตรวจคดักรองโควดิ-19 ล่วงหน้า ไม่เกนิ 24 ชัว่โมง ก่อนการ
ประชุม และในหอ้งประชุมมเีฉพาะผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมเท่านัน้  โดยทุกคนจะสวมใส่หน้ากากอนามยัและ
รกัษาระยะห่าง ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้ที่มหีน้าที่น าเสนอขอ้มูล จะถอด
หน้ากากเฉพาะเวลาน าเสนอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัฟังเสยีงทีช่ดัเจน 

2. ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์นี้  บรษิทัฯ ใชร้ะบบ Conference ทีผู่เ้ขา้ร่วม
ประชุมสามารถร่วมการประชุม ลงคะแนนเสยีง ในแต่ละวาระ ถามค าถาม และใหข้อ้เสนอแนะไดต้ลอดการประชุม 

3. ในการประชุม ประธานจะด าเนินการประชุมไปตามระเบยีบวาระการประชุมตามหนังสอืเชญิประชุมซึง่ไดส่้งใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้แลว้ 

4. ส าหรบัมตขิองทีป่ระชุมในวาระที ่2, 4, 5, 6, 8 และ 13  จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ส าหรบัวาระที ่7 ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
และวาระที่ 9, 10, 11 และ 12 ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ยกเวน้ในวาระที ่1 และ 3 จะไม่มกีารลงมต ิเน่ืองจากเป็นวาระรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

5. 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 

6. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ทัง้นี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็น
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 าการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รบัป๊อปอพัขอ้ความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนน
เรยีบรอ้ย 
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หากผูถ้อืหุน้เขา้มาในระบบ และไม่ไดค้ลกิกดปุ่ มใดๆ ทีเ่มนูลงคะแนนเสยีง  ระบบจะเทคะแนนเสยีงไปทีเ่หน็ดว้ย
โดยอตัโนมตั ิ
ทัง้นี้สามารถลงคะแนนเสยีง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสยีง หรอืแก้ไขคะแนนเสยีงของท่านในแต่ละวาระไดจ้นกว่าที่
ประชุมจะประกาศใหปิ้ดการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ๆ 
เพื่อเหตุผลด้านการรกัษาความปลอดภยั ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเขา้สู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียว
เท่านัน้ และหากผู้ใช้พยายามลงชื่อเขา้สู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรอืเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพวิเตอร์
เครื่องเดยีวกนั การลงชื่อเขา้สู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นี้หา้มเปิดเผยชื่อผูใ้ชแ้ละ
รหสัผ่านใหก้บับุคคลอื่น 
โดยหากผู้ถือหุ้นมกีารขอ Username และ Password ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมระบบ e-AGM และมกีารจดัส่ง
แบบฟอร์มมอบอ านาจแบบ ข. ซึ่งมกีารลงคะแนนเสยีงเรยีบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการ
ลงคะแนนเสยีงได ้แต่ผูถ้อืหุน้สามารถดกูารถ่ายทอดการประชุมและถามค าถามได้ 

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

8. ในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนน เพื่อเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล  

9. พธิกีรเป็นผูเ้รยีนใหท้ีป่ระชุมทราบถงึผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ  การแจง้ผลการลงคะแนนเสยีงจะระบุ
คะแนนเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยในแต่ละระเบยีบวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุม
ล่าสุด ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่เท่ากนั   

10. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม  
ส าหรบัค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพจิารณาอยู่  ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรอืสอบถามอย่าง
กระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธิ
ด้วย จงึขอความกรุณาผูถ้ือหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปด้วยดแีละเพื่อเป็นการบรหิารการ
ประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 
หากผูถ้อืหุน้ต้องการถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ท่านสามารถพมิพข์อ้ความมาทางหน้าต่างแชท โดยกด
ปุ่ มเมนูพมิพข์อ้ความทีท่่านตอ้งการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยนืยนัขอ้ความดงักล่าวมายงับรษิทัฯ 
หลงัจากนัน้ เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูอ้่านค าถามตามล าดบั โดยบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการตอบค าถามทีต่รงกบั
วาระในเวลานัน้ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตามวธิกีารทีไ่ด้
แจง้ไวข้า้งตน้  
และหากท่านประสงคส์อบถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ โดยการเปิดกลอ้งเปิดไมค ์ในการถามค าถาม กรุณา
กดปุ่ มเมนูยกมอื ทางดา้นล่าง เพื่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัท าการอนุญาตใหท้่านเปิดกล้องเปิดไมค์ โดยจะมขีอ้ความ 
ป๊อบอพัปรากฎแจง้เตอืน หลงัจากนัน้ใหท้่านท าการเปิดกลอ้งและไมคใ์นการสอบถามค าถามต่อไป 
ทัง้นี้ ก่อนการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ขอใหท้่านแจง้ชือ่ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเอง
หรอืรบัมอบฉนัทะ เพื่อทีจ่ะไดบ้นัทกึรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น  
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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 

11. บรษิทัฯ จะแจง้มตทิีป่ระชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.00 น. ของ
วนัท าการถดัไป  พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุม  พร้อมทัง้ระบุคะแนนเสยีงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบรายงานการประชุม และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ทีป่ระชมุรบัทราบขอ้ก าหนดในการประชุม การลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง ประธานจงึเสนอ
ใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่า ไมม่เีรื่องทีจ่ะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ จงึเขา้สู่วาระถดัไป 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

  ประธานกล่าวต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งจดั
ขึ้นเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่า การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้อง 
ครบถว้น จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ดงักล่าว ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

  พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

  วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่จดัขึน้
เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 208,948,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์  รายงานว่า ในปี 2564 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม 3,369.7 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563  2,240.6 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 198  โดยมทีีม่าของรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 4 ประเภท 
ดงันี้  

1) การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรอื (Sea Freight) มรีายไดร้วม 2,922.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
87 ของรายไดร้วม   

2) การขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) มรีายไดร้วม 226.9 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 
7 ของรายไดร้วม  

3) การบรกิารดา้นบรกิารโลจสิตกิสแ์บบครบวงจร (Integrated Logistics Services) ซึง่ประกอบดว้ย การ
ขนส่ง การบรกิารด าเนินพธิกีารศุลกากร และบรกิารเสรมิอื่นๆ ม ีมรีายไดร้วม 185.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของรายได้
รวม  

4) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และธุรกิจรับฝากตู้สินค้า  (Self-Storage and Container Depot Service) ซึ่ง
ประกอบดว้ย บรกิารใหเ้ช่าพืน้ทีเ่พื่อจดัเกบ็สิง่ของตามความต้องการของลูกคา้ การบรกิารพืน้ทีร่บัฝากและซ่อมตูค้อนเทน
เนอร ์การบรกิารในธุรกจินี้รายไดร้วม 30.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 650.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 97  เมื่อเปรียบเทยีบกบัปี 
2563 โดยอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 19.34 ต ่ากว่าปี 2563  สาเหตุจากราคาค่าขนส่งสนิคา้ระหว่างประเทศทางเรอืใน
ปี 2564 ไดป้รบัสงูขึน้มาก ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้โดยเฉลีย่ลดลง 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิจ านวน 199.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 246 เมื่อเทยีบกบัปี 2563  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 1,610.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากสนิทรพัยร์วม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 626.9 ลา้นบาท โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้สุทธ ิ423.6 ลา้นบาท จากเงนิสดเพิม่ขึน้ 
61.6 ล้านบาท ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 692.3 ล้านบาท ลูกหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้เกิดจากจากรายไดแ้ละอตัราค่า
ขนส่งที่เพิม่ขึน้ สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึ้น 10.0 ล้านบาท ส่วนเงนิลงทุนระยะสัน้ลดลงรวม 340.3 ล้านบาท และจาก
การเพิม่ขึน้สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน จ านวน 203.3  ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 820.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากหนี้สนิรวม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 463.8 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัจากเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเพิม่ขึ้น 140.3 ล้านบาท  เจ้าหนี้การค้าเพิม่ขึน้ 162.8 ล้านบาท  หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึ้นโดยประมาณ 35.3 
ลา้นบาท  และหนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 102.1 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 790.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวน 163.0 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้จาก ก าไรระหว่างปีเพิม่ขึน้สุทธิ 199.7 
ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2563 และปี 2564 จ านวน 44.8 ลา้นบาท ส่วนองคป์ระกอบ
อื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้ 2.1  ลา้นบาท ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมเพิม่ขึน้ 5.8 ลา้นบาท 
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นอกจากนี้ บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการต่อต้านการทุจรติคอรปัชนั และมคีวามมุ่งมัน่ในการ
ด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม ภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  รวมทัง้มคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย ใหบ้รษิทัฯ สามารถด าเนินธุรกจิไดด้ว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได ้  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน  ภายใต้นโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม  โดยบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายส าหรบัเรื่องดงักล่าว บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เรยีบรอ้ยแล้ว  ส าหรบั
ขัน้ตอนต่อไป การบัรองโดยหน่วยงาน โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย  ซึ่งบรษิัทฯ อยู่ระหว่าง
จดัเตรยีมความพรอ้มดา้นต่างๆ ใหเ้หมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เหน็สมควรเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทราบ 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ค าถาม : นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

จากรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2564 ถงึแมบ้รษิทัฯ จะพบกบัความทา้ทายและขอ้จ ากดั
ในการขนส่งสนิคา้  จากการแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 ระลอกใหม่ แต่บรษิทัฯยงัสามารถสรา้งผล
ประกอบการของบรษิทัฯ ไดด้กีว่าปี 2563  แต่เมื่อตน้ปี 2565 เกดิสถานการณ์สูร้บกนัระหว่างรสัเซยี กบั
ยูเครน ขึ้นอีก และยงัไม่ทราบว่าจะมเีหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นอีก ขอเรยีนถามว่า สถานการณ์สงคราม
ระหว่างรสัเซยี กบัยูเครน มผีลกระทบต่อการสรา้งผลประกอบการของบรษิทัฯ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
หรือไม่ หากมี บริษัทฯ มีการวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจดัการในการด าเนินธุรกิจ
อย่างไรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดค้รอบคลุมมากขึน้ และสามารถแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

  ค าตอบ : นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สถานการณ์สงครามระหว่างรสัเซียกบัยูเครน ส่งผลกระทบทางบวกต่อการสร้างผลประกอบการของ
บรษิทัฯ  เนื่องจากสถานการณ์นี้ส่งผลใหค้่าระวางการขนส่งสนิคา้ทัง้ทางทะเลและทางอากาศปรบัสงูขึน้ 
ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้  และอตัราการท าก าไรขัน้ตน้กเ็พิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ  มกีารวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง และปรบัตวัใหเ้ขา้กบั Global Supply 
Chain Disruption เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า และมองหาทางเลือกในการขนส่งที่
เหมาะสมและดทีีสุ่ดใหก้บัลูกคา้อยู่เสมอ 

วาระนี้เป็นวาระพจิารณารบัทราบ ดงันัน้ จงึไม่มกีารลงมตแิต่อย่างใด 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานมอบหมายให้นายววิฒัน์ ลิ้มศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่
ประชุม  

นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล รายงานต่อทีป่ระชุมว่า งบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR 
Code) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
ได้ผ่านการสอบทานและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดย
รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  มรีายละเอียดโดยสรุป
สาระส 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 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ 
และไดผ้่านการสอบทานและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

  หมายเหตุ: ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้จากเมื่อตอนเริม่เปิดประชุม จ านวน 160,000 หุน้ 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2564 

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ ์รายงานว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 46 ก าหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี  หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคบัหรือกฎหมายอื่น
ก าหนดใหต้อ้งมทีุนส ารองมากกว่านัน้”  นอกจากนี้ บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 40 ของก าไรสุทธจิากงบเฉพาะกจิการภายหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ าหนดไว้
ในกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ     

ในปี 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 175.6 ลา้นบาท 
และไม่มยีอดขาดทุนสะสม  เนื่องจากในปีก่อนๆ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธไิปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไวแ้ล้วจ านวน 
10.1 ลา้นบาท จงึเสนอใหจ้ดัสรรเพิม่เตมิจากก าไรสุทธใินปี 2564 อกีจ านวน  5.9 ลา้นบาท เพื่อใหม้ทีุนส ารองตามกฎหมาย
ครบเท่ากบัรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ าหนดตามกฎหมาย การจดัสรรก าไรสุทธใินปี 2564 ไปเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายคดิเป็นรอ้ยละ 3.4  และเนื่องจากบรษิทัฯ มกี าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรและกระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปัน
ผลไดเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ จงึขอเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จ านวนหุน้
ทัง้หมด 320,000,000 หุ้น คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น 80 ล้านบาท  ทัง้นี้ ในระหว่างปี 2564 บรษิัทฯ ได้จ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วเป็นจ านวนเงนิ 22.4 ล้านบาท  และหลงัจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้แล้ว ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรจะ
คงเหลอืประมาณ 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   
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
ก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

(ก) การจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 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 าเนินการวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อื

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 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

   วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,561 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่แีละความโปร่งใสในการพจิารณาเลอืกตัง้ ขอเชญิกรรมการ
ทีค่รบก าหนดวาระและมารว่มประชุมในวนัน้ีออกจากทีป่ระชมุ 

ประธาน รายงานว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีง
ทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม”  ซึ่งในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2565 จงึตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

2. นายวรกานต ์ชโูต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการ 

บรษิัทฯ ได้ประกาศใหส้ทิธผิู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 โดยเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ได้พจิารณาคุณสมบตัิของกรรมการ
ที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี  2565 ทัง้ 3 ท่านแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ เป็นผู้มคีวามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  โดยบุคคลที่เสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง  จงึเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ม ีมตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งตน้ เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ  

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

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

 1. นายธรีะชยั เชมนะสริ ิ  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

     โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

2. นายวรกานต ์ชโูต  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
พจิารณาค่าตอบแทน 

     โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,450 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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3. นางสาวศรไีพร เอกวจิติร ์ กรรมการบรษิทั 

     โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบั
ปี 2565 

ประธานมอบหมายให้มอบหมายใหน้ายธรีะชยั เชมนะสริิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายธรีะชยั เชมนะสริ ิรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแล้ว เหน็
ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565  โดยพจิารณาจากขนาดธุรกจิ ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
ซึ่งได้เปรยีบเทยีบกบับรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มมีูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ  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 

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 
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ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมขึ้น 
- 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 ี  
  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท  และ
คณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 ตามทีเ่สนอขา้งตน้ ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000,000 บาท อน่ึง คณะกรรมการบรษิทั เหน็
ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงนิจ านวน
ดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่
มาประชมุ 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2565 

ประธานมอบหมายให้นายววิฒัน์ ลิ้มศกัดากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่
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 2565 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้  เป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8420  
 (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2564) หรอื  

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

โดยรายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัชมีรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นแล้ว
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เป็น
เงนิจ านวนไม่เกนิ 1,475,000.- (หนึ่งล้านสี่แสนเจด็หมื่นห้าพนั) บาท  โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 เท่ากบั
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี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 ในกรณีที่ผู้สอบบญัชขีา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัช ี
จ ากดั แต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ แทน  

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

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด มีผู้สอบบัญชีสังกัด
ส านักงานบญัชเีดยีวกนักบับรษิทัฯ ส่วนบรษิทัย่อยอกี 2 แห่ง ไดม้กีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงานอื่น อย่างไรกต็าม 
คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารจดัท างบการเงนิรวมสามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และการก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

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

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์  รายงานว่า เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนใน

การเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ  ASEAN  ที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ใหบ้รกิารโลจสิตกิสแ์ละใหบ้รกิารสนับสนุนการขนส่งสนิคา้แบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ  เพิม่เตมิจากเงนิที่

ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO)  ตามรายงานการ

ใชเ้งนิเพิม่ทุน ครัง้ที ่3 ทีแ่จง้กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2565 บรษิทัฯ จงึประสงคจ์ะออกและเสนอขายหุน้

กู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่
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จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ไดแ้ก่ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา, ประเทศสหราชอาณาจกัร,  ประเทศสวสิเซอร์แลนด์ ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศอื่นใด ตามที่บรษิทัฯ 

พิจารณาเห็นสมควร จ านวน 1,255 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการค านวณให้ตดัทิ้งทุกกรณี 

จ านวนรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 255,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุน้กู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวม

ทัง้สิน้ไม่เกนิ 255,000,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รายใดทีถ่อืหุน้ต ่ากว่า 1,255 หุน้ จะไม่มสีทิธจิองซื้อหุน้กู้แปลง

สภาพตามสทิธไิด้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสทิธขิองตนได้) และผู้ถือหุ้นเดมิที่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรสามารถจองซื้อหุน้กู้

แปลงสภาพตามสทิธ ิน้อยกว่าสทิธ ิหรอืเกนิสทิธขิองตนได้ หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหุน้กู้แปลงสภาพ ทีเ่สนอขายในครัง้นี้ก็

ได ้โดยบรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นทีจ่องซื้อตามสทิธจินครบถ้วนก่อน หากมหีุน้กู้แปลงสภาพเหลอื

จากการจดัสรรตามสทิธิ บรษิทัฯ จะจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพส่วนที่เหลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซื้อและช าระเงนิค่าหุน้กู้แปลง

สภาพเกนิสทิธขิองตน (จนกว่าจะไม่เหลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ดัสรร) ตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

(1) ในกรณีที่จ านวนหุน้กู้แปลงสภาพทีผู่้ถอืหุน้เดมิจองซื้อเกินกว่าสทิธขิองตนมจี านวนมากกว่าจ านวนหุน้กู้แปลงสภาพ

ส่วนที่เหลอืดงักล่าว ให้จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลอืในระหว่างผู้ถือหุ้นเดมิที่ได้จองซื้อเกินสทิธขิองตน ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวให้

ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มหีุน้กูแ้ปลงสภาพเหลอืใหจ้ดัสรร 

(2) ในกรณีที่จ านวนหุน้กู้แปลงสภาพทีผู่ถ้ือหุน้เดมิจองซื้อเกนิกว่าสทิธขิองตนมจี านวนน้อยกว่าจ านวนหุน้กู้แปลงสภาพ

ส่วนทีเ่หลอืดงักล่าว ใหจ้ดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซื้อเกนิสทิธแิละช าระเงนิค่าจองซื้อ

หุน้กูแ้ปลงสภาพทุกราย 

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้พจิารณาก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่ ี
สทิธจิองซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Record Date) เพื่อก าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพของบรษิทัฯ ในครัง้นี้
ต่อไป 

โดยมสีรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพของบรษิทัฯ ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขา้งต้นให้ผู้
ถือหุ้นเดมิรายใด ๆ หากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพดงักล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าการขดัต่อ
กฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใด ๆ ของ ประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอื (ข) เป็นผลใหบ้รษิทัฯ 
มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจากทีต่อ้งด าเนินการตาม กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื (ค) ไม่เป็นไปตามวธิกีาร หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่ าหนดในการจดัสรร
ของบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจในการเสนอขายและจดัสรรหุน้กู้แปลงสภาพดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิบางรายทีไ่ม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศยัขอ้ยกเวน้ทีม่อียู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศ 

อย่างไรกต็าม การออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพในครัง้นี้  จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถระดมทุนโดยมี
ต้นทุนทางการเงนิที่เหมาะสมที่สุด และยงัไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทนัที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) จะไม่เกดิขึน้ เน่ืองจากราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพทีก่ าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าราคาตลาดปัจจุบนั ส่วน
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ผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) จะไม่เกดิขึน้ เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุน้กู้แปลง
สภาพทัง้จ านวนแก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯทีม่สีทิธไิดร้ับการจดัสรร อย่างไรกด็ ีในกรณีทีผู่ใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้กู้แปลง
สภาพไม่ใช่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทัง้จ านวนจะส่งผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุ้นเดมิและส่วนแบ่งก าไร 
ดงันี้ 

- ส่งผลกระทบต่อสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้เดมิ (Control Dilution) รอ้ยละ 5.04 

- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution) รอ้ยละ 5.04 

ทัง้นี้ หากมกีารแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพ พร้อมกบัใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธคิรัง้ที่ 1 สามารถดู
รายละเอยีดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกบั Dilution Effect ได ้ตามเอกสารซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้วพรอ้มหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้ 

โดยเมื่อเทยีบผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรอืสทิธอิอกเสยีงของผูถ้อืหุน้กบัความคุม้ค่าทีผู่ถ้อืหุน้จะไดร้บัใน
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มโีอกาส
แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ได้ในอนาคต ถ้าหากยงัไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพจะไดร้บัความคุม้ครอง เช่นเดยีวกบัเจา้หนี้สามญัของบรษิทัฯ และจะไดร้บัดอกเบีย้ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิ
และเมื่อผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเหน็ว่าเหมาะสม และ/หรอื เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธ ิหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าว จะถูกแปลงเป็นหุน้สามญัของบรษิทัฯ ไดต้ามสดัส่วนทีก่ าหนดไว ้ท าใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดงักล่าวมโีอกาสไดร้บั
ก าไรจากส่วนต่างราคาหุน้ในอนาคต 

ทัง้นี้ ไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะผูบ้รหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะผู้บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอ านาจในการก าหนด
รายละเอยีดแกไ้ข หรอืด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงอ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหรอืแกไ้ขรายละเอยีด วธิกีารและเงือ่นไขอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ตามความ

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดยีว หรอืเสนอขายหลายคราว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงขอ้ก าหนด

และเงือ่นไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ วนัทีอ่อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้กูแ้ปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จ านวน

หุ้นสามญัเพื่อรองรบัการแปลงสภาพของหุน้กู้แปลงสภาพ อตัราดอกเบี้ย การค านวณและวธิกีารช าระดอกเบี้ย ราคา

แปลงสภาพ อตัราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วนัสิน้สุดของการใช้

สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที่บรษิัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิม่เติมเพื่อ

รองรบัการเปลีย่นแปลงการใชส้ทิธแิปลงสภาพ เงือ่นไขการปรบัสทิธแิปลงสภาพ 

(2) เจรจา ตกลง เขา้ท า แก้ไข เพิม่เตมิ ลงนามสลกัหลงั และรบัรอง เอกสารสญัญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน 

การเปิดเผยขอ้มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้กู้

แปลงสภาพ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกเพื่อรองรบัการใช้สทิธแิปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่ง

รวมถงึการตดิต่อ การยื่น การแกไ้ข การเพิม่เตมิ การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หลกัฐาน การเปิดเผยขอ้มลู 

รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หน่วยงานราชการ และ/หรอืหน่วยงานที่
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เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ การน าหุน้สามญัเพิม่ทุนจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพเขา้จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) มอบอ านาจใหบุ้คคลใดๆ เป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงเพื่อกระท าการและด าเนินการที่ก าหนดไวข้า้งต้นในนามของบรษิัท

และ 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย  และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ

ด าเนินการตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ส าเรจ็ลุล่วง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้ 
โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จ านวน
ไม่เกนิ 255,000 หน่วย หรอืคดิเป็นมูลค่าหุน้กู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายไม่เกิน 255,000,000 บาท เพื่อน าไปใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN ทีเ่ป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัการใหบ้รกิารโลจสิตกิส์ และให้บรกิารสนับสนุนการขนส่งสนิค้าแบบครบวงจรซึ่งเป็นธุรกิจเดมิของ 
บรษิทัฯ  ทัง้นี้ การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในครัง้นี้ ถอืเป็นการวางรากฐานและเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิของ
บรษิทัฯ และท าใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มโีอกาสลงทุนในบรษิทัฯ เพิม่ในราคาทีเ่หมาะสม รวมทัง้เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุน้พจิารณามอบอ านาจตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้  

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ค าถาม : นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพฯ ในครัง้นี้ ถา้ผูล้งทุนในหุน้กูไ้ม่ด าเนินการแปลงสภาพ  
บรษิทัฯ จะมแีนวทางการไถถ่อนหุน้กูอ้ย่างไร 

 
ค าตอบ : นายมานพ ปัจวิทย ์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
 บรษิทัฯ มัน่ใจว่ามกีระแสเงนิสดเพยีงพอส าหรบัการไถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อครบก าหนด โดยมาจากก าไร

สะสม และวงเงนิทุนหมุนเวยีนจากธนาคารพาณิชย ์
 
ค าถาม : นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครัง้นี้ เป็นการเพิม่เติมจากเงนิที่ได้จาก IPO ครัง้แรก 

ตามรายงานการใชเ้งนิเพิม่ทุน ครัง้ที่ 3 ที่บรษิัทฯ แจ้งกบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 
2565 ขอทราบความคบืหน้าของโครงการต่างๆ (ธุรกิจ Leo Self-Storage & E-Fulfilment Center 
จ านวน 2 โครงการ, พฒันาระบบขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเมยีนมาร์, ขยายพืน้ทีบ่รกิารรบัฝากตู้
สนิค้าคอนเทนเนอร์ และการเขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN) ที่
บรษิทัฯ ใชเ้งนิลงทุนไป 

 
 



หนา้ที่ 20 จาก 27 
 

  ค าตอบ : นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

ธรุกิจ Leo Self-Storage & E-Fulfilment Center : บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวั Leo Self-Storage แห่งที ่2 เมื่อ
เดอืนเมษายนทีผ่่านมา  โดย Leo Self-Storage แห่งที ่2 ตัง้อยู่ทีต่ลาดน้อย  มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารมากกว่า
แห่งแรกถึง 3 เท่า เป็น Lifestyle Self-Storage  คือ สามารถใช้เป็นห้องแสดงสินค้าหรอืของสะสมได้  
เป็นแหล่งนัดพบของคนที่ชื่นชอบของสะสมมาพบปะและพูดคุยกัน  และในอนาคตจะสร้าง Wine 
Storage ส าหรบัเป็นศูนยใ์นการจดัส่งไวน์  นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัวางแผนสรา้ง Live Studio เพื่อรองรบั
ลูกคา้กลุ่ม Social Commerce ในอนาคตดว้ย 

ส าหรบั Leo Self-Storage โครงการต่อไป ทางบรษิัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาและหาพื้นที่ที่เหมาะสม 
โดยเน้นหาท าเลทีม่ศีกัยภาพ และมขีนาดพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน (Economy of Scale) 

ขยายพื้นท่ีบริการรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร ์:  ปัจจุบนัมคีวามล่าชา้ในการด าเนินการ เนื่องจาก 
ปรมิาณฝนทีต่กต่อเนื่องในปีทีแ่ล้ว ท าใหต้้องเลื่อนการเทคอนกรตีออกไป  อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาด
ว่า จะสามารถเปิดด าเนินการไดภ้ายในไตรมาส 2 ของปีนี้ 

การเข้าร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN : บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนกบั
บรษิทั เวลิดิ ์แอร์ โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ ท า
ใหเ้พิม่ศกัยภาพในธุรกจิการขนส่งสนิคา้ทางอากาศของบรษิทัฯ ได ้และมโีอกาสเตบิโตอย่างกา้วกระโดด
ต่อไป 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 

มติ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ
ของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มี
หน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จ านวนไม่เกนิ 255,000,000 บาท 
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

 



หนา้ที่ 21 จาก 27 
 

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

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตติวทิย์ สิทธิสุนทรวงศ์  รายงานว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีความยดืหยุ่นทางการเงนิส าหรบัขยาย

กจิการ และ/หรอื ลงทุนและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ในอนาคต บรษิทัฯ จงึด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) ชนิดระบุผูถ้อืหุน้และสามารถโอนเปลี่ยนมอืได้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

เดมิทีจ่องซื้อหุน้กู้แปลงสภาพและไดร้บัจดัสรรหุ้นกูแ้ปลงสภาพตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายถอือยู่  (PPO) ใน

อตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้ที่ 1 (LEO-W1) โดยไม่คดิมูลค่า (ศูนย์บาท) 

จ านวนไม่เกนิ 25,500,000 หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุ 2 ปี นับจากวนัทีไ่ดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธมิอีตัรา

การใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ และมรีาคาการใชส้ทิธเิท่ากบั 22 บาทต่อหุน้ (ยกเวน้กรณี

การปรบัราคาใชส้ทิธ)ิ ทัง้นี้ สรุปสาระส าคญัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 

(LEO-W1) มรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึง่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 

ทัง้นี้ มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะผู้บรหิาร และ/หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือ คณะผู้บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอยีดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที ่1 
(LEO-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อ านาจที่กฎหมายก าหนด อาท ิการจดัสรร และวนัออกเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (LEO-W1) เป็นตน้ รวมทัง้มอี านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการ
ออกขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 1 (LEO-W1) ไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการตดิต่อจดัท า ลงนาม รบัรอง 
สลกัหลงั และ/หรอืส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1 
(LEO-W1) และการน าใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (LEO-W1) เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง เป็นตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) จ านวนไม่เกิน 
25,500,000 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ทีจ่องซื้อและได้รบัการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิ
ตามสดัส่วน โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิัทฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: 
PPO) รวมทัง้เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณามอบอ านาจตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้  

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 



หนา้ที่ 22 จาก 27 
 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 

มติ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแล้ว มมีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) จ านวนไม่เกิน 25,500,000 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
และไดร้บัการจดัสรรหุน้กูแ้ปลงสภาพทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้
ที่จะท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)   ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์  รายงานว่า เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ และการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1)  บรษิทัฯ จงึมคีวามประสงคเ์พิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 160,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 320,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน  181,250,000 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  362,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวน 17,000,000 หุ้น และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ  ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) 
จ านวน 25,500,000 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 21,250,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 160,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
181,250,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน  362,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิม่ทุนจ านวน  42,500,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 



หนา้ที่ 23 จาก 27 
 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุม 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ   ตามรายละเอียดที่
เสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์  รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ 

ตามทีท่ีป่ระชุมมมีตอินุมตัใินวาระที่ 11 ขา้งต้น บรษิทัฯ ต้องด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 

4. โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้ และใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธทิี่

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค 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 ( - )” 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตัิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ   ตามรายละเอยีดทีเ่สนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ประธานมอบหมายให้นายเกตติวทิย์ สทิธสุินทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิัท ประธานคณะ
ผูบ้รหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุม 

นายเกตตวิทิย์ สทิธสุินทรวงศ์  รายงานว่า สบืเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งมกีารพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน

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

หุ้นสามญัจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ านวน  181,250,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน  362,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน  

42,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) เอกสารซึ่งได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 
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บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 42,500,000 หุ้น              

มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการออกเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ และการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

จะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 17,000,000 หุน้ เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้เดมิของบรษิทัฯ ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้ โดยไม่จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ มหีน้าที่

ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา, ประเทศสหราชอาณาจกัร

,  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ประเทศเกาหลใีต ้และประเทศอื่นใด ตามทีบ่รษิทัฯ พจิารณาเหน็สมควร จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่

เกนิ 255,000 หน่วย โดยก าหนดราคาหน้าตัว๋ 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ มลูค่าทีเ่สนอขายรวมทัง้สิ้นไม่

เกนิ 255,000,000 บาท 

โดยก าหนดอตัราส่วนการแปลงสภาพเท่ากบั 1 หน่วยหุน้กู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าทีต่ราไวข้องหุน้กู้แปลงสภาพ (Face 
Value) หารดว้ย ราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพ] หุน้สามญั (หากมเีศษใหปั้ดทิง้ทุกกรณี) ทัง้นี้ ราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพรอ้ยละ 
90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้บรษิทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกของระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใชส้ทิธแิปลงสภาพในแต่ละคราว  ซึ่งราคาถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักดว้ยปรมิาณซื้อขายในแต่ละวนัท าการตดิต่อกนั (“ราคาใช้สิทธิแปลง
สภาพลอยตวั (Floating Conversion Price)”) ทัง้นี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต ่ากว่า 15.00 บาทต่อหุน้ (“ราคาใช้
สิทธิแปลงสภาพขัน้ต ่า”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขัน้ต ่าอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรบัสิทธิอนัเนื่องจาก
เหตุการณ์ปรบัสทิธติามทีก่ าหนดในกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและตามทีจ่ะไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธติ่อไป ทัง้นี้ ในกรณี
ทีม่กีารปรบัราคาใชส้ทิธแิปลงสภาพขัน้ต ่าภายหลงั ซึ่งท าใหเ้กดิเศษของหุน้จากการค านวณการแปลงสภาพ ผูถ้อืหุน้กู้
แปลงสภาพจะไดร้บัคนืเงนิสดแทนเศษของจ านวนหุน้ดงักล่าว โดยใหน้ าเศษของจ านวนหุน้คณูราคาแปลงสภาพ ในการ
นี้ บรษิทัฯ จะค านวณใหเ้หลอืเศษทศนิยมไม่เกนิสองต าแหน่ง (ถา้ต าแหน่งทีส่ามมคี่ามากกวา่หรอืเท่ากบัหา้ บรษิทัฯ จะ
ปัดทศนิยมต าแหน่งทีส่องขึน้ และปัดทศนิยมต าแหน่งทีส่องลงหากต าแหน่งทีส่ามมคี่าน้อยกว่าหา้)  

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 25,500,000 หุน้ เพื่อรองรบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั
ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 (LEO-W1) จ านวนรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.50 บาท โดยไม่คดิ
มูลค่า (ศูนย์บาท) ในอตัราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที่ 1 (LEO-W1) คดิ
เป็นจ านวนไม่เกนิ 25,500,000 หน่วย 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน  42,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ 1) รองรบัการออกเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ และ 2) รองรบัการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (LEO-W1) 
โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอทุกประการ  

พธิกีรเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม 

  ไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัจิดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ   ตามรายละเอยีดที่
เสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 209,108,550 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

  ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืเชญิประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด  ในการเสนอวาระ
อื่นๆ นอกเหนือจากทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (และทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ก าหนดไวว้่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระที่
ก าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมอกีกไ็ด้ 

 
  ประธานแจง้ว่า วาระการประชมุทีเ่สนอพจิารณาตามทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ไดพ้จิารณาเสรจ็สิน้แลว้ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามค าถามเพิม่เตมิ 
 

ค าถาม : นางกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ดว้ยปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัไม่มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ขอเรยีนถามว่า หากบรษิทัฯ ตอ้งเผชญิกบั
ปัจจยัความเสีย่งต่างๆ  บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการท่านใด หรอืชุดใดเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ค าตอบ : นายมานพ ปัจวิทย ์ ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ “คณะท างานบรหิารความเสี่ยง” โดยมสีมาชกิประกอบดว้ยตวัแทนจากฝ่ายบรหิาร
เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัทในการก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้องค์กร โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงจะประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และ
น าเสนอรายงานบรหิารความเสีย่งและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 
 
 
 

 




