


   

สารบญั 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 เอกสารแนบ 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2565 

(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 2 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้  
ประจ ำปี 2565) 

1 

รำยงำนประจ ำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบรหสัควิอำร ์(QR Code) 
(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 3 พจิำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ประจ ำปี 
2565 และวาระท่ี 4 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2565) 

2 

รำยนำมและประวตัขิองกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ และไดร้บักำรเสนอชื่อใหไ้ดร้บั
กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรอกีวำระหนึ่ง 

(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 6 พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ) 

3 

รำยนำมและประวตัขิองผูส้อบบญัช ี
(ประกอบกำรพจิำรณำวาระท่ี 8 พจิำรณำอนุมตักิำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
กำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2566) 

4 

ขอ้มลูกรรมกำรอสิระประกอบกำรมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยำมกรรมกำรอสิระ 5 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 6 
ขอ้ปฏบิตัสิ ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และกำรมอบฉนัทะ 7 

แบบฟอรม์ขอรบัหนังสอืรำยงำนประจ ำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 8 
ค ำบอกกล่ำวกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส ำหรบักำรประชมุผูถ้อืหุน้ 9 
หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 10 
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วนัที ่27 มนีาคม 2566 

เร่ือง  ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 

เรียน ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  
2. รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 
3. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการอกีวาระหนึ่ง 
4. รายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัช ี
5. ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระ 
6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
8. แบบฟอรม์ขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
9. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
10. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ใน          
วนัพฤหสับด ีที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) เพื่อพจิารณาระเบยีบวาระ 
ดงัต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  หมายเหตุ  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565  ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2565  
โดยมสี าเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้ง ครบถ้วนจงึเหน็สมควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน   

 



2 
 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2565  มรีายละเอยีดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามเอกสารแนบ 2  ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  ใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ทราบ 

  หมายเหตุ  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบการเงนิของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  ตามเอกสารแนบ 2 ไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมถงึไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565  มรีายละเอยีดโดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

รายการตามงบการเงินรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
% เปล่ียนแปลง 

2565 2564 
สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 1,715.26 1,610.84 6.48% 
หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 802.48 820.81 -2.23% 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 912.78 790.23 15.54% 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 4,495.35 3,369.66 33.41% 
ก าไรส าหรบัปี (ลา้นบาท) 306.12 199.66 53.32% 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (ลา้นบาท) 304.59 198.81 53.20% 
ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั (บาท/หุน้) 0.96 0.62 53.78% 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565  ทีไ่ดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการสอบทานและใหค้วามเหน็จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน   
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2565 
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 2565 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 298.15 ลา้น
บาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม  เนื่องจากในปีก่อนๆ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธไิปเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไวแ้ลว้จ านวน 16.0 ลา้นบาท จงึเสนอใหจ้ดัสรรเพิม่เตมิจากก าไรสุทธใินปี 2565 อกีจ านวน  
2.125 ลา้นบาท เพื่อใหม้ทีุนส ารองตามกฎหมายครบเท่ากบัรอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีนตามทีก่ าหนด
ตามกฎหมาย การจดัสรรก าไรสุทธใินปี 2565 ไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายคดิเป็นรอ้ยละ 0.71  และ
เน่ืองจากบรษิทัฯ มกี าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรและกระแสเงนิสดเพยีงพอทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลได้เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ จงึขอเสนอใหจ้่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท คดิ
เป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 127,012,400 (หนึ่งรอ้ยยีส่บิเจด็ลา้นหนึ่งหมื่นสองพนัสีร่อ้ย) บาท (หุน้ของ
บรษิทัฯ จากโครงการซื้อหุน้คนืเพื่อการบรหิารทางการเงนิจะไมไ่ดร้บัเงนิปันผล) ทัง้นี้ ในระหว่างปี 
2565 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เป็นจ านวนเงนิ 64,000,000 (หกสบิสีล่า้น) บาท  และ
หลงัจ่ายเงนิปันผลในครัง้นี้แลว้ ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรรจะคงเหลอืประมาณ 199.5 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 
2565 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
(ก) การจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2565 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2.125 ลา้นบาท  

(ข) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.40  บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิ้น 

127,012,400 (หนึ่งรอ้ยยีส่บิเจด็ลา้นหนึ่งหมื่นสองพนัสีร่อ้ย) บาท (หุน้ของบรษิทัฯ จากโครงการซื้อ

หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล)   เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
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ระหว่างกาลจากงวดด าเนินการวนัที ่1 มกราคม 2565 ถึงวนัที่ 30 มถิุนายน 2565 ในอตัราหุน้ละ 

0.20 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แล้ว เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2565  ดงันัน้ คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่่ายในคราวนี้

อกีในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท จากงวดด าเนินการวนัที ่1 กรกฎาคม 2565 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

ซึง่อตัราการจ่ายเงนิปันผลนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่10 พฤษภาคม 2566  
และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่26 พฤษภาคม 2566  อย่างไรกด็ ีสทิธใินการจ่ายเงนิปัน
ผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบัการอนุมตัิจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 

ตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลยอ้นหลงั 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
1. ก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 57.77 199.66 306.12 
2. ก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 48.17 175.60 298.15 
3. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 320 320 315.062(2) 
4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)    

4.1 เงนิปันผลระหว่างกาล 0.15(1) 0.07 0.20 
4.2 เงนิปันผลส่วนทีเ่หลอื 0.07 0.18 0.20 

5. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตามงบ
การเงนิรวม 

90.70 40.06 41.49 

6. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตามงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ 

108.78 45.55 42.60 

(1) เงนิปันผลจ่ายระหว่างกาล ปี 2563 เป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม และผลการด าเนินงานปี 

2563 ก่อนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) จ านวนหุน้ไม่นับรวมหุน้ของบรษิทัฯ จากโครงการซื้อหุน้คนืเพื่อการบรหิารทางการเงนิ 

การลงมติ  วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน   

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (รวมทัง้ที่แก้ไข
เพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม  ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้
กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม”  ซึง่ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  
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ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 จงึต้องมกีรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบูลย ์ ส าราญภูต ิ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายเกตตวิทิย ์ สทิธสุินทรวงศ ์ กรรมการ 

บรษิัทฯ ไดป้ระกาศให้สทิธผิู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทัล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 2565 ถึงวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัฯ และระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่
มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ ได้พจิารณาคุณสมบตัขิองกรรมการ
ทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2566 ทัง้ 3 ท่านแล้ว ซึ่งมี
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 เห็นว่าบุคคลทัง้ 3 ท่านนี้ เป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยบุคคลที่เสนอ
ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและมคุีณสมบตัิเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้ก าหนดที่เกี่ยวกบักรรมการอิสระ จงึเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพจิารณา
แต่งตัง้ใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ความเหน็คณะกรรมการบริษทั   คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านขา้งต้น เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ และมคีุณสมบตัิ
เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 

การลงมติ  วาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน   

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบั
ปี 2566 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาแลว้ เหน็ควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2566  โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ ภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งไดเ้ปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยทีม่มีลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ  โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   
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ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทน (บาท) 

ปี 2565 ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) เพ่ิมขึ้น 

ก) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน    

1.1 คณะกรรมการบรษิทั    
- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 75,000.- 75,000.- - 
- กรรมการบรษิทั 30,000.- 30,000.- - 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ    
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000.- 30,000.- - 
- กรรมการตรวจสอบ 20,000.- 20,000.- - 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   

- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน 

15,000.- 15,000.- - 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

10,000.- 10,000.- - 

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 2566 ตามทีเ่สนอ
ขา้งตน้ ในวงเงนิไม่เกนิ 6,000,000 บาท อน่ึง คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
พจิารณามอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเป็นผูจ้ดัสรรเงนิจ านวนดงักล่าว
ใหแ้ก่กรรมการแต่ละรายและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายใตว้งเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ   
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2566 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ี
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชคีนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาววไิลวรรณ ผลประเสรฐิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8420   
    (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตัง้แต่ปี 2564) หรอื  
2. นางสาวเนาวรตัน์ นธิเิกยีรตพิงศ ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7789  หรอื  
3. นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8509  หรอื  
4. นายปิยะณฐั สงิขรณ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่11641 

โดยรายนามและประวตัขิองผูส้อบบญัชมีรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2566 เป็น
เงนิจ านวนไม่เกิน 1,550,000.- (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่น) บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจ าปี 
2566 เพิม่ขึน้จากค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 เท่ากบั 75,000.- (เจด็หมื่นหา้พนั) บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 5.08 ดงันี้ 

หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 ปี 2566 

(ปีท่ีเสนอ) 
เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 1,475,000 1,550,000 75,000 
ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Fee) 400,000 จ่ายตามจรงิ - 
รวม 1,875,000 - - 

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
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ส านักงานสอบบญัชทีี่มคีวามเป็นอิสระ มคีวามเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีและค่าสอบบญัชทีี่เสนอมี
ความเหมาะสม ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชทีัง้ 4 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ หรอืมส่ีวนได้เสยีกบับริษัทฯ 
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

อนึ่ง บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส จ ากัด มีผู้สอบบัญชีสังกัด
ส านักงานบญัชเีดยีวกนักบับรษิทัฯ ส่วนบรษิทัย่อยอกี 3 แห่ง ไดม้กีารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากส านักงาน
อื่น อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหก้ารจดัท างบการเงนิรวมสามารถด าเนินการไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา 

การลงมติ  วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน   

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 33 และข้อ 45 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 33 และขอ้ 45 เรื่องการโฆษณา
ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ และประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องการโฆษณาทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมรีายละเอยีดการแกไ้ข ดงันี้ 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ (ปัจจบุนั) ร่างข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีขอแก้ไข 

ขอ้ 33 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการ
จดัท าเป็นหนงัสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า 
เป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพื่อ
พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสอืพมิพก์่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็น
ทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง
ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 33 ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการ
จดัท าเป็นหนงัสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า 
เป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพือ่อนุมตั ิหรอืเพื่อ
พจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนั
ประชุม ทัง้นี้ ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสอืพมิพก์่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ในการลงโฆษณาค าบอกกล่าวในหนังสอืพมิพน์ัน้ อาจ
ใชว้ธิกีารโฆษณาทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด ้ทัง้นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืประกาศอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
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ข้อบงัคบัของบริษทัฯ (ปัจจบุนั) ร่างข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีขอแก้ไข 

ทัง้นี้ สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็น
ทีต่ัง้ส านักงานใหญข่องบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง
ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 45 หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิ
ก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมใิห้
จ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
เวน้แตใ่นกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้
บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ให้
จดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
แลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ทราบในการประชมุผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับ
แต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการลง
มต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้
และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ใน
หนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ดว้ย 

ขอ้ 45 หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจาก
เงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ม
มใิหจ้่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 
เวน้แตใ่นกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้
บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ให้
จดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปัน
ผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับ
แต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อื
หุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้
ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนัดว้ย 
ในการลงโฆษณาค าบอกกล่าวในหนังสอืพมิพน์ัน้ อาจ
ใชว้ธิกีารโฆษณาทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด ้ทัง้นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ หรอืประกาศอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 และขอ้ 45 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ
ทุกประการ 

การลงมติ  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 10 พิจารณารบัทราบการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามทีบ่รษิทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
( Initial Public Offering หรือ IPO) ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563 จ านวน 
120,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 3.42 บาท  ไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนทัง้สิน้ประมาณ 389.23 ล้านบาท 
(ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจดัจ าหน่าย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้งในการเสนอขายหุ้นแล้ว)  เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่9/2565 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2565 ไดม้มีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้
เงนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) อย่างไม่เป็น
นัยส าคญั ดว้ยวธิกีารเกลี่ยจ านวนวงเงนิที่ระบุตามวตัถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูล ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ. 
63/2561 และเปลี่ยนแปลงก าหนดระยะเวลาการใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการ IPO ในวตัถุประสงค์ในขอ้ 1 ถงึ
ขอ้ 4 ตามรายละเอยีดดงันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท)  
 
 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

แผนการ
ใช้เงิน 

ระยะเวลา
ท่ีใช้เงิน 
(เดิม) 

ระยะเวลา
ท่ีใช้เงิน 
(ใหม่) 

จ านวนเงิน
คงเหลือ ณ 
วนัท่ี  30 
มิ.ย. 2565 

จ านวนเงิน 
ท่ีขออนุมติั        
(เกล่ียวงเงิน) 
ณ วนัท่ี 11 
พ.ย. 2565 

จ านวน
เงินท่ีใช้ไป
ระหว่าง 
ก.ค.-ธ.ค. 

2565 

จ านวน
เงิน

คงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค.  2565 

1. ลงทุนธุรกจิ Leo Self-
Storage & E-Fulfillment 
Center จ านวน 2 
โครงการ  

80 ภายในปี 
2565 

ภายในปี 
2567 

41.02 41.02 1.18 39.84 

2. พฒันาระบบขนส่งผ่าน
แดนไปยงัประเทศเมยีน
มาร ์

10 ภายในปี 
2565 

ภายในปี 
2567 

10 - - - 

3. ขยายพืน้ทีบ่รกิารรบัฝาก
ตูส้นิคา้คอนเทนเนอร ์

60 ภายในปี 
2565 

ภายในปี 
2567 

18 - - - 

4. ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ของบรษิทัฯ และเงนิทุน
ในการเขา้ร่วมลงทุนกบั
พนัธมติรทางธุรกจิทัง้ใน
ประเทศและกลุ่มประเทศ 
ASEAN 

239.23 ภายในปี 
2564 

ภายในปี 
2567 

- 28 5 23 

รวม 389.23 - - 69.02 - 6.18 62.84 
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็สมควรแจง้การเปลี่ยนแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทราบ โดยเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล ดงันี้ 
1. การเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิเพื่อพฒันาระบบขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศเมยีนมาร ์จ านวน 10 ลา้น

บาท  เนื่องจาก สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเมียนมาร์ จึงเห็นสมควรระงบัการลงทุน
ดงักล่าวไวก้่อน 

2. การเปลี่ยนแปลงจ านวนเงนิเพื่อขยายพืน้ทีบ่รกิารรบัฝากตู้สนิคา้คอนเทนเนอร์ตามทีบ่รษิทัฯ จ่าย
ตามจรงิ เป็นเงนิจ านวน 42 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากขอ้มูลที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลไว้แล้วในแบบ 
filing ซึง่ก าหนดไวเ้ป็นเงนิจ านวน 60 ลา้นบาท เน่ืองจากไดใ้ชเ้งนิกูจ้ากธนาคารพาณิชยม์าทดแทน
บางส่วน 

3. การเปลี่ยนแปลงโดยเพิม่จ านวนเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการเขา้
ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกิจทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN เป็นเงนิจ านวน 28 ล้าน
บาท  เน่ืองจาก บรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงจ านวนเงนิเพื่อพฒันาระบบขนส่งผ่านแดนไปยงัประเทศ
เมียนมาร์ และเพื่อขยายพื้นที่บริการรบัฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์  ดงันัน้ หากบริษัทฯ น าเงิน
ดงักล่าวไปรวมจะท าใหจ้ านวนเงนิเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ และเงนิทุนในการเขา้
ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN เพิม่ขึน้ 

4. การเปลี่ยนแปลงขา้งต้นมคีวามเหมาะสม เนื่องจาก บรษิทัฯ จะน าเงนิไปใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนในการ
เขา้ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิทัง้ในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN เพิม่เตมิ  ทัง้นี้ ไม่ส่งผล
กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ หรอืต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดง
รายการขอ้มลู (ถา้ม)ี อนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งนิทีเ่ปิดเผยไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มลู 

  หมายเหตุ  เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
 
  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัที ่7 
มนีาคม 2566 (Record Date) 

  ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้นี้ โดยกรอกรายละเอยีดและลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ซึ่งแบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 หรอืท่านผูถ้อืหุน้สามารถ
ดาวน์โหลด (Download) หนังสือมอบฉันทะดงักล่าวขา้งต้นได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.leogloballogistics.com 
โดยใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

  นอกจากนัน้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ ท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ่งเขา้ร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในนามผูถ้อืหุน้ได ้ โดยขอ้มลูของกรรมการอสิระและ
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คุณสมบตั ิปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งแนบมากบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  ทัง้นี้ ขอความร่วมมอืจากท่านผูถ้อืหุน้ ได้
โปรดส่งหนังสอืมอบฉนัทะมายงับรษิทัฯ ภายในวนัที ่21 เมษายน 2566 โดยส่งไปยงัทีอ่ยู่ดงันี้ 

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

   

  บรษิทัฯ จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัพฤหสับด ีที ่27 
เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยท่านสามารถศกึษาขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7  โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการ
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามเอกสารแนบ 6    

  เมื่อบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบการลงทะเบยีนและเอกสารตามที่ท่านได้จดัส่งให้แก่บรษิัทฯ ตามที่ได้กล่าว
ขา้งต้น และได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม (Record Date)  ในวนัที่ 7 
มนีาคม 2566 แล้ว  บรษิัท ควดิแลบ จ ากดั ผู้ให้บรกิารระบบควบคุมการประชุมทีไ่ด้รบัการรบัรองจากส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์จะจดัส่ง Link ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้ใชโ้ปรแกรม
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้ผ่านทางอเีมลทีไ่ดแ้จง้แก่บรษิทัฯ   

  อกีทัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บรษิทัฯ จงึตระหนักถงึ
ความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ จงึขอแจง้ขอ้มูลใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านทราบถงึวธิเีกบ็
รวบรวม ใชง้าน เปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีส่ามารถระบุยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้ และ /หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
ตามค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 9 
 

 

         ขอแสดงความนับถอื 

                                    
          
(นายเสนีย ์แดงวงั) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 
 
บมจ. ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์
โทรศพัท ์0-2079-9888 ต่อ 1402, 1403, 1405  โทรสาร 0-2079-9829 
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หนา้ที่ 1 จาก 27 
 

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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หนา้ที่ 2 จาก 27 
 

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 มใดปุ่มหนึ่ง 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 านวนหุน้ของผู้เขา้ประชุม
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
พจิารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรอืผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิัทฯ 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 มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ย
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 เคพีเอ็มจ ี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



เอกสารแนบ 1 
 

หนา้ที่ 17 จาก 27 
 

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 
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  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 - 
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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 



เอกสารแนบ 1 
 

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 



เอกสารแนบ 1 
 

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 ( - )” 

 



เอกสารแนบ 1 
 

หนา้ที่ 24 จาก 27 
 

 

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 



เอกสารแนบ 1 
 

หนา้ที่ 25 จาก 27 
 

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 



เอกสารแนบ 1 
 

หนา้ที่ 26 จาก 27 
 

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 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 
 

หนา้ที่ 27 จาก 27 
 

  เมื่อไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีเ่สยีสละเวลา
มาประชมุในวนัน้ี  และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.20 น. 

 

 
       ลงชื่อ      ประธานทีป่ระชุม 
           (นายเสนีย ์ แดงวงั) 
               ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

 
 

ลงชื่อ       
           (นายมานพ ปัจวทิย)์ 
             เลขานุการบรษิทั 



  เอกสารแนบ 2 

1 
 

การใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2565 (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 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
ในรปูแบบรหสัคิวอาร ์(QR CODE) 



  เอกสารแนบ 3 

1 
 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอช่ือให้ได้รบัการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

นายวิวฒัน์ ล้ิมศกัดากลุ  (67 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 5 พฤศจกิายน 2563  
(นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขายกบัตลาดหลกัทรพัย์ mai) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดอืน 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท Business Administration, Oklahoma State University, U.S.A. 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร, 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- ประกาศนียบตัร SBM รุ่น 8/2563, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร RCC รุ่น 21/2559, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD)  

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

- ประกาศนียบตัร RCP รุ่น 23/2553, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD)  

- ประกาศนียบตัร DCP RE รุ่น 2/2549, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 7/2544, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

- 2555 - ปัจจบุนั : ผูก้่อตัง้ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โนบสิ จ ากดั 
- 2541 - 2555 : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

- ของตนเอง :   ไม่ม ี
- คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชมุ - คณะกรรมการบรษิทั : 9/9 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

ไม่ม ี
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นายไพบูลย ์ส าราญภติู  (81 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

และกรรมการอสิระ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 5 พฤศจกิายน 2563  
(นับตัง้แตว่นัทีเ่ริม่ตน้ซื้อขายกบัตลาดหลกัทรพัย์ mai) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดอืน 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร,์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
- ปรญิญาตร ีการศกึษาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- ประกาศนียบตัร RCL รุ่น 20/2563, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 239/2560, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (Thai-IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

- ของตนเอง :   ไม่ม ี
- คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ : ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชมุ - คณะกรรมการบรษิทั : 9/9 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : 3/3 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

ไม่ม ี
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นายเกตติวิทย ์สิทธิสุนทรวงศ ์(59 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานคณะผูบ้รหิาร  
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 11 ตุลาคม 2534 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 31 ปี 4 เดอืน 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด, มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาท
หน้าท่ีและทกัษะของการเป็น
กรรมการ 

- ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 212/2558, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทย (Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร CGE รุ่น 4/2558, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(Thai-IOD) 

- ประกาศนียบตัร DAP รุ่น 72/2551, สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (Thai-IOD) 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรบันัก
บรหิารระดบัสงู รุ่นที ่18, สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูร The Leadership Grid 4.0, สถาบนักรดิบสิซเินสโซลูชัน่ 
- หลกัสตูรโครงการส่งเสรมิการจดัการทีย่ ัง่ยนืของผูป้ระกอบการ SMEs, 
ธนาคารกสกิรไทย และจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 2550 

- หลกัสตูร Intelligent Entrepreneur Program (IEP), ธนาคารไทยพาณิชย ์ปี 
2554 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ม.ค. 2566 - ปัจจุบนั : กรรมการ บรษิทั ลา้นชา้ง เอก็ซ์เพรส จ ากดั 
- 2565 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ลโีอ ซอรส์ซิง่ แอนด ์ซพัพลายเชน จ ากดั 
- 2565 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ลโีอเอสเค จ ากดั 
- 2564 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั คารด์นิัล มารไิทม ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ซโินคอร ์เมอรช์านทม์ารนี (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- 2557 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั อาราเมก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2557 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ลโีอ เมยีนมาร ์ โลจสิตกิส ์จ ากดั 
- 2552 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั วายเจซ ีดโีปท ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 
- 2552 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า โลจสิตกิส ์(2008) จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืน (ต่อ) 

- 2542 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า อดีไีอ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
- 2540 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า ไอซดี ีจ ากดั 
- 2539 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั ทฟิฟ่า จ ากดั 
- 2557 - 2560 : กรรมการ FP SHIPPING-SINGAPORE 
- 2553 - 2558 : กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เวลิด ์คอนเนคท ์
โลจสิตกิส ์จ ากดั 

- 2553 - 2558 : กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอฟพเีอส          
โลจสิตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่ม ี

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2565) 

- ของตนเอง : 66,275,200 หุน้ (คดิเป็น 20.71%) 
- คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ : 222,000 หุน้ (คดิเป็น 0.07%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

เป็นน้องชายของนายวเิศษ สทิธสุินทรวงศ์ (ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร) 

การเข้าร่วมประชมุ - คณะกรรมการบรษิทั : 9/9 ครัง้ 
- คณะผูบ้รหิาร : 12/12 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

ไม่ม ี
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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 
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 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 

ค ุณเนาวรตัน์มีประสบการณ์ท างานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้าน
คอมพวิเตอร์ของบรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เพื่อน าผลไปใช้
สนับสนุนวธิกีารตรวจสอบให้กบับรษิัทต่างๆ โดยรบัผดิชอบในด้านการสอบ
ทานงบ การเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี ประเมนิผลการ
ประเมนิความเสีย่ง ธุรกจิ วางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ และ
ร่วมกบัผูต้รวจสอบระบบงานดา้นคอมพวิเตอรข์องเคพเีอม็จ ี

คุณเนาวรตัน์เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับ IFRS อาทิ 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 

คุณบณัฑติเป็นหุ้นส่วนของบรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั คุณ
บณัฑติมปีระสบกาณ์ด้านการสอบบญัชแีก่บรษิัทต่างๆ ทัง้ในประเทศไทย
และต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงบรษิ ัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย มากกว่า 20 ปี  

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

ช่ือ – สกลุ ปิยะณฐั สงิขรณ์ 
 

ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 11641 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร สอบบญัช ี

 
ประวติัการศึกษา 

 
• ปรญิญาตรทีางการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณปิยะณัฐด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารของเคพีเอ็มจ ีแห่งประเทศไทย        
มปีระสบการณ์การท างานทางด้านการสอบบญัชมีากกว่า 16 ปี ในการ
ตรวจสอบบญัชแีก่บรษิัทต่างๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทัง้มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายแขนง  ภายใต้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ  

คุณปิยะณัฐมปีระสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย รวมถงึ
การขนส่งและโลจสิติกส์ การผลิตทางการเกษตร การค้าปลีก ยานยนต์ และ
บรกิาร  
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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  (67 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 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ท่ีอยู ่ 251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 
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นายวรกานต์ ชโูต  (70 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 0 หุน้ (คดิเป็น 0%) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชมุ 

ไม่ม ี

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

 

นายไพบูลย ์ส าราญภติู (81 ปี)  

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทัฯ กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA) 

- ปรญิญาตร ีการศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ 0 หุน้ (คดิเป็น 0%) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการ
ประชมุ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

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 เพื่ออนุมตัิ 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 นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้
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 2566 ถงึวนัที ่25 เมษายน 

2566 

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

(กรณีมอบฉนัทะ) กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง โดยขอใหท้่านกรอกขอ้มลูเพื่อลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม E-AGM 

ดงัต่อไปนี้ 

▪ เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์

▪ 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 ่7 มนีาคม 2566 รวมถงึตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของเอกสารต่างๆ 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 ่25 เมษายน 2566 

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 2566 ในเวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

2) ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทีเ่กีย่วกบัการประชุมและคู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ไดท้าง

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

“การประชุมผูถ้อืหุน้” ไดต้ัง้แต่วนัที ่27 มนีาคม 2566 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 
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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 าเนาถูกต้องโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

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 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 7 

4 
 

• 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 5) สามารถมอบฉนัทะให ้นำย

วิวฒัน์ ล้ิมศกัดำกลุ หรอื นำยวรกำนต์ ชูโต หรอืนำยไพบูลย ์ส ำรำญภติู  โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีด

ของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอื

มอบฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุม  ทัง้นี้ การมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ขอใหใ้ช้หนังสอื

มอบฉนัทะ แบบ ข. (Proxy Form B) 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว เพือ่ใหถู้กตอ้งและมี

ผลผกูพนัตามกฎหมาย  

4. ส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉนัทะฉบบัจรงิทางไปรษณียม์ายงับรษิทัฯ ภายในวนัท่ี 21 

เมษำยน 2566 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, 1405  

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 ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ

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 

 



  เอกสารแนบ 8 

แบบฟอรม์ขอรบัหนังสือรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 ตามทีบ่รษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 
ในรปูแบบ QR Code และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุฉบบันี้แลว้  รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่รายงานประจ าปี 
2565 (แบบ 56-1 One Report)  ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.leogloballogistics.com 

 ทัง้นี้ หากท่านมคีวามประสงคข์อรบัรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  ในรปูแบบหนังสอื สามารถ
ตดิต่อขอรบัได ้โดยกรอกแบบฟอรม์ขอรบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2565 (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 ์………………………………….. 
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ค ำบอกกล่ำวกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรบักำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ตระหนักถงึความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้
ถือหุ้น และ/หรอืผู้รบัมอบฉันทะ จงึขอแจ้งขอ้มูลดงัต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัคิุ้มครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถงึวธิเีกบ็รวบรวมใชง้านเปิดเผย
และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุ้น และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ ไดท้ัง้ทางตรงและ/หรอื
ทางออ้ม โปรดสละเวลาเพื่อศกึษาขอ้มลู และสทิธติ่างๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวม 

บรษิัทฯ จะรบั และเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรอืผู้รบัมอบฉันทะ และจากบรษิทั 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหท้ าหน้าทีน่ายทะเบยีนหุน้
ของบรษิทัฯ โดยขอ้มลูส่วนบุคคลประกอบดว้ย 

1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดอืนปีเกดิ เพศ สญัชาต ิเลขทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ จ านวนหุน้ ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวและเสยีงสนทนาจากการบนัทกึวดีโีอภายในงาน  เป็นตน้ 

1.2  ขอ้มลูเพื่อการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล ์เป็นตน้ 
 

2. วตัถปุระสงคข์องกำรเกบ็รวบรวม กำรใช้งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ เกบ็รวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงค์ ดงัต่อไปนี้ 

2.1 เรยีกจดัใหม้ ีและด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึ 

กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑท์ีร่าชการก าหนดเกีย่วกบัการจดัประชุม รวมถงึการจดัท ารายงานการ 

ประชุม และการจดัส่งเล่มรายงานประจ าปี 

2.2 อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อบุคคล หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักรณีขอ้ 2.1 รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงทีป่รกึษา
ในการจดัประชุม หรอืหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3 เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานและสามารถเผยแพร่บรรยากาศระหว่างการประชุมในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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3.  สิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบคุคล 

เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึง่รวมถงึ
สทิธใินการถอนความยนิยอม สทิธใินการขอเขา้ถงึ และรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนหรอืขอใหเ้ปิดเผย
ถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่นไมไ่ดใ้หค้วามยนิยอม สทิธใินการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น
ตามทีก่ฎหมายก าหนด สทิธใินการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตน สทิธใินการ
ขอใหล้บ หรอืท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืท าใหเ้ป็นขอ้มลูทีไ่มส่ามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของขอ้มลูได ้สทิธิ
ในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สทิธใินการขอใหด้ าเนินการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และสทิธริอ้งเรยีนในกรณีทีผู่ค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืผูป้ระมวลผล
ขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี้ เป็นไปตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 

4. ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และหรอืตาม
ความจ าเป็น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้ 2 

 
5. กำรติดต่อบริษทัฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่251-251/1 ซอยภกัด ีถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์02-079-9888 
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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              



  เอกสารแนบ 10 

2 
 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 27, 2023 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                                         67                                  251-251/1                          พระรำม 3 

บำงคอแหลม                                       บำงคอแหลม                           กรงุเทพมหำนคร                             10120 

บำงคอแหลม                                       บำงคอแหลม                           กรงุเทพมหำนคร                             10120 

บำงคอแหลม                                       บำงคอแหลม                           กรงุเทพมหำนคร                             10120 

นำยวรกำนต์  ชูโต                                                   70                                  251-251/1                          พระรำม 3 

นำยไพบูลย ์ ส ำรำญภติู                                         81                                  251-251/1                          พระรำม 3 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 27, 2023 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 2565 
Agenda 2  To consider and certify the Minutes of the 2022 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 2565 

Agenda 3  To consider and acknowledge the operating results report for the year 2022 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินของบริษทัฯ ส ำหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 5 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2565 

Agenda 5  To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment 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 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: 
  
         การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด (To elect directors as a whole) 
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   disapprove  Abstain 
 
         การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล (To elect each director individually) 

1. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล  
Mr. Viwat Limsakdakul 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   disapprove  Abstain 

2. นายไพบูลย ์ส าราญภูต ิ 
Mr. Paiboon Sumranputi 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   disapprove  Abstain 

3. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ์  
Mr. Kettivit Sittisoontornwong 

  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   disapprove  Abstain 
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วำระท่ี 7 พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรบัปี 2566 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2023 

 (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 2566 

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2023 

 (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 9 พิจำรณำอนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 33 และข้อ 45 
Agenda 9 To consider and approve the amendment of Article 33 and 45 of the Company’s Article of Association 
 (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 พิจำรณำรบัทรำบกำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อประชำชน

ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
Agenda 10 To consider and acknowledge the change of the objectives of the IPO fund 
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วำระท่ี 11  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (หำกมี) 

Agenda 11 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. 
 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลง
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 
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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 2566 ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2023 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 2566  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 27, 2023 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 2565 

Agenda 2  To consider and certify the Minutes of the 2022 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 2565 
Agenda 3  To consider and acknowledge the operating results report for the year 2022 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

Agenda 5  To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment 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 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: 
 
         การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด (To elect directors as a whole) 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
         

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล (To elect each director individually) 
1. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล  

Mr. Viwat Limsakdakul 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
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2. นายไพบูลย ์ส าราญภูต ิ 
Mr. Paiboon Sumranputi 

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

3. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ 
Mr. Kettivit Sittisoontornwong 

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

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2566 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2023 

 (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 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแกผู่้สอบบญัชีประจ าปี 2566 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2023 

 (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 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 33 และข้อ 45 

Agenda 9 To consider and approve the amendment of Article 33 and 45 of the Company’s Article of Association 

 (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 10 พิจารณารบัทราบการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) 

Agenda 10 To consider and acknowledge the change of the objectives of the IPO fund 
 
วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
Agenda 11 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 
 
(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 หรอืกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมติ
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 ใหถ้อืเสมอืนว่า
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 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 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. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
      Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
 (2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 
      Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. 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. 

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ 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 2566 ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2023 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) 




