
 บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจสิตกิส ์จ ำกัด )มหำชน( 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด (มหำชน) 

————————————————————————————————————————————— 
วัน เวลำ สถำนที ่

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส  านกังานใหญ่ 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล  โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 
ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. พลเอก พอพล มณีรินทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นางจิตรมณี สวุรรณพลู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิส์ทุศัน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางรวิภา เกริกไกวลัธ ์ ผูแ้ทน บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. นางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก เลขานกุารบริษัท / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
4. นางสาวอรุชัยาพร สง่าเมือง ผูช้่วยเลขานกุารบริษัท 
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เร่ิมกำรประชุมเวลำ 10.00 น. 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ จากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี ้การจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้บริษัทฯ จงึ
ไดจ้ดัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงันี ้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของ

การประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557

- พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563

- ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ดา้) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ

สงัคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 กระทรวง

พาณิชย์

- แถลงข่าวท าเนียบรฐับาล ผ่อนผันบริษัทในตลาดหลกัทรพัยเ์ลื่อนการประชุมผูถื้อหุน้ หรือประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือป้องกัน COVID-19 ได ้โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ส  านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) เมื่อ

วนัท่ี 23 มีนาคม 2563

- FAQ เก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19

บริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคมุโรค บริเวณหนา้หอ้งประชุม ซึ่งจะอยู่ห่าง

จากจดุลงทะเบียนการเขา้ประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้มีผูม้ีไขห้รือมีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้  ท่ีมีความความเสี่ยงดงักล่าวเขา้ร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้

ด  าเนินการท าความสะอาดสถานท่ีจัดการประชุมดว้ยแอลกอฮอล์ เพ่ือความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคต่าง ๆ ก่อนเริ่มการ

ประชุม และไดจ้ดัเตรียมแอลกอฮอลเ์จลส าหรบัลา้งมือไวบ้ริการผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 

ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุใสห่นา้กากอนามยั และสวมใสต่ลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ 

การประชุมครัง้นี ้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ท่ี
ประชุม”) ไดม้อบหมายให ้นางสาวบวับูชา ปุณณนนัท ์เป็นพิธีกรท่ีประชุม นางสาวบวับูชา ปุณณนนัท ์แจง้ใหท่ี้ประชุม
ทราบวา่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดงันี ้(ทัง้ท่ีเขา้ประชมุดว้ยตวัเองและมอบฉนัทะ) 

มาประชมุดว้ยตนเอง   4 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  135,364,474 หุน้ 
รบัมอบฉนัทะ  21 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  173,081,354 หุน้ 

รวม 25 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้  308,445,828 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ  67.9168 

ซึ่งนับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 308,445,828  หุ้นคิดเป็นจ านวนหุ้นรอ้ยละ 67.9168 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 454,152,248 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 6 
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ว่าดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ท่ี 35 ซึ่งก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  

ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน
วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ปรากฏวา่มีผูถื้อหุน้จ านวน 1,861 ราย รวมจ านวน 454,152,248 หุน้ 

จากนัน้พิธีกรไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ท่ี 24-25 ซึง่มีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้ขอ้ 24 “ให้
คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรอง ประธานกรรมการก็ได ้คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ ขอ้ 25“ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง )1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่ สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้นกรณีท่ีมีรอง
ประธานกรรมการอยู่ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชมุนัน้หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม  
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1)เสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นเสียงชี ้
ขาด”  

เน่ืองจากการประชมุครัง้นี ้พอเอก พอพล  มณีรินทร ์ประธานกรรมการ ไมส่ะดวกเขา้รว่มประชมุในหอ้ง
ถ่ายทอดสด เน่ืองจากอยู่ในช่วงการเฝา้ระวงัตวั 14 วนั ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จึงได้
เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และไดม้อบหมายใหน้างจิตรมณี  สวุรรณพูล  รองประธานกรรมการ เป็นประธานท่ี
ประชุม นางจิตรมณี  สุวรรณพูล ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้สู่การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 ของบริษัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ท่ีประชมุ”)  

พิธีกรแนะน าประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
1. พลเอก พอพล   มณีรินทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
 และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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5. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นางสาวเนติรดั สงัขง์าม  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทัง้นีม้ีจ  านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของคณะกรรมการ
ทัง้หมด 

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้สู่การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ของบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) จากนัน้พิธีกรไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่าเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกั ธรรมาภิบาลและหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และเพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทไดเ้ชิญ
ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 รายท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการนบัคะแนน ซึ่งมีนายสิทธิกร มุ่งอิงกลาง 
ผูถื้อหุน้ เป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าเน่ืองจากบริษัทไดค้  านึงความส าคัญของผูถื้อหุน้  และเพ่ือเป็นการ
สง่เสริมการดแูลก ากบักิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

1. บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564
และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 โดยไดป้ระกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
และวิธีการเสนอผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ทัง้นีเ้ม่ือถงึก าหนดการ
ปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอย่ืนความจ านงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะ ใหก้รรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้มลูโดยสงัเขปท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือบอก
กลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6)

3. บริษัทฯ ไดด้  าเนินการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุแก่ผูถื้อหุน้ดงันี ้
3.1 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณีย์

ผ่านระบบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ TSD 
3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564  พร้อมเอกสาร

ประกอบการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันท่ี 25 
มีนาคม 2564 (ลว่งหนา้ 30 วนั) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุ
และขอ้มูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายัง
เลขานุการบริษัทและนกัลงทุนสมัพนัธเ์พ่ือสามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้นและ
ทั่วถงึ 

3.3 บริษัทฯ ไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ะหวา่งวนัท่ี 12, 16, 19  เมษายน 2564 
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เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย ดิฉันขอชีแ้จงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์าร
ออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแตล่ะวาระใหท่ี้ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้

ตามขอ้บังคบับริษัทฯ ขอ้ท่ี 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่า หุน้หนึ่งหุน้ มี
หนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ ขอ้ 37 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีก 1 เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

ดงันัน้การนับคะแนนใน วาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วารท่ี 7 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ย
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน              

วาระท่ี 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 เป็นเรื่องแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน 
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 จะเป็นปีท่ี 7 ท่ีใช้การนับคะแนนเสียงดว้ยการใช้ 
Barcode และการลงมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหด้  าเนินการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย ส าหรบัในการออกเสียงในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้ทกุท่าน
สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ท่ีมีหรือตามจ านวนหุน้ท่ีได้รบัมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มีค่าเท่ากบั หนึ่ง
เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ ยกเวน้ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ี
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นตามท่ีผูถื้อหุน้
ระบใุนหนงัสือรบัมอบฉนัทะ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งชาติ 

2. โดยในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือ E-meeting โดยท่านท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบท่ีทางบริษัทฯ ไดม้ีการจัดเตรียมไว้ และ ไดส้่งไปใหท้่านแลว้ล่วงหน้า ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์ท่ีท่านใชป้ระกอบการเขา้รว่มการประชมุ โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง หากประสงคล์งคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณากดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และไปท่ีหนา้ต่าง
ลงคะแนนเพ่ือลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จแลว้ใหก้ลบัมาท่ีหนา้ต่าง E-meeting และกดปุ่ มเอามือลง (Lower Hand) 
เจา้หนา้ท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพ่ือท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมด 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบ
ฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออก
เสียงลงคะแนนตามประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้  บริษัทไดม้ีการน าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ ไดม้ีการบนัทกึรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอร ์เพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

4. วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเท่านัน้
จากนัน้จะน าคะแนนเสียงดงักล่าว หักออกจากจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม คะแนนส่วนท่ี
เหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  

5. เม่ือเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศใหท่ี้ประชมุรบัทราบทนัทีท่ีท าการรวบรวมคะแนน
เสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถื้อ
หุน้ตามมติท่ีตอ้งใช ้
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6. การประชมุในวนันี ้จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระท่ีมีการก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดย
จะมีการก าหนดเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอคิดหรือขอ้ซกัถามในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใดท่ีจะเสนอความเห็นหรือค าถาม ใหย้กมือขึน้ เมื่อประธานฯ อนุญาตแลว้ ใหแ้จง้ช่ือ-นามสกุล 
พรอ้มระบวุ่ามาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้จึงแสดงความเห็นหรือค าถาม ส่วนค าถามหรือขอ้เสนอเรื่องอื่น ๆ 
ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการประชมุนัน้ ๆ ก็ขอใหเ้สนอหรือถามในการประชมุจบในวาระท่ี 7 

จากนัน้พิธีกรไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

ระเบยีบวำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2563 
  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้เมื่อวนัท่ี 8 

พฤษภาคม 2563 โดยไดม้ีการจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
ซึ่งไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยไดส้่งส  าเนา
รายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านไดพิ้จารณาลว่งหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ตามท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2563  ดงักลา่ว ทัง้นีเ้ม่ือไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
หมำยเหตุ: 
1. มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน
2. วาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย คิดเป็น จ านวนหุน้ 100 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ
26 ราย คิดเป็น 308,445,928 หุน้

ระเบบีบวำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  รายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านไดพิ้จารณาล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 2 หนา้ 71 ถงึหนา้ 94 , หนา้ 173 ถงึหนา้ 268 และเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 
2564 
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  พิธีกรท่ีประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน ์ผู้อ  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนอ
รายงานเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้โดยนางสาวดวงสมร ศภุศกัดิส์ทุศัน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินประจ าปี 2563 
ปรากฏ อยู่ในรายงานประจ าปี หนา้ 173 - 268 ซึ่งทางบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมทราบก่อน
ประชมุแลว้ และเผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2564 ขอน าภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสรุปสาระส าคญัดงันี ้

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

รำยกำร )หน่วย : ล้ำนบำท( งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร งบกำรเงนิรวม 

งบก ำไรขำดทุน 

รายไดร้วม 574.25 917.16 

คา่ใชจ้่ายรวม 561.14 932.91 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 8.38 (26.07) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สินทรพัยร์วม 663.51 757.69 

หนีส้ินรวม 359.78 480.86 

สว่นของผูถื้อหุน้ 303.73 276.83 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน ์รายงานต่อท่ีประชุมใหท้ราบว่าส าหรบัขอ้มลูทางการเงินท่ีส  าคญั โดย
เริ่มดว้ยงบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 ประกอบดว้ย 

รายไดร้วมปี 2563 จ านวน 574.25 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 13.99%  เน่ืองจากสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ไดร้ับ
ผลกระทบเช่นกนัรายไดท่ี้ลดลงสง่ผลท าใหก้ าไรขัน้ตน้ลดลง ทัง้นีท้างบริษัทฯ สามารถหารายไดท้างอื่นเพ่ือชดเชยรายได้
และก าไรขัน้ตน้ท่ีลดลง และลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพ่ือท าใหบ้ริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิท่ีดีขึน้ โดยมีดอกเบีย้รบัท่ีเพ่ิมขึน้จากปี
ก่อน ส าหรบัการทยอยรบัเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย SSK ซึ่งส่งผลท าใหบ้ริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิ ประจ าปี 
2563 จ านวน 8.38 ลา้นบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีก่อนท่ีมีผลขาดทนุสทุธิ 12.85 ลา้นบาท  

สว่นงบก าไรขาดทนุส าหรบังบการเงินรวมของกลุม่กิจการ 
รายไดร้วมปี 2563 จ านวน 917.16 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 29.82% เน่ืองจากปี 2563 บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยในต่างประเทศไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั  COVID-19 ท าใหค้ณะกรรมการ
บริษัทตดัสินใจปิดบริษัทย่อยท่ีประเทศเวียดนาม หยุดการด าเนินงานบริษัทย่อยในประเทศจีน และจ าหน่ายเงินลงทนุใน
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ประเทศอินโดนีเซีย ในระหวา่งปี 2563 เพ่ือลดผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากสถานการณด์งักล่าว ประกอบกบัปี 2563 
ไม่มีผลประกอบการจากบริษัทย่อย LG ในประเทศไทย และบริษัท SSK ท่ีประกอบกิจการขนส่งในประเทศโดยใชร้ถหัว
ลากและหางพ่วงรวมอยู่ดว้ย เน่ืองจากบริษัทไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษัททัง้สอง ในระหว่างปี 2562 ท าใหร้ายไดแ้ละ
ก าไรขัน้ตน้ปี 2563 ในงบการเงินรวมลดลง ประกอบกบัในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2562 คณะกรรมการไดซ้ือ้หน่วยงานธุรกิจ
ใหม ่ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร ์คือ LG Container Line Pte. Ltd. ซึง่ในปี 2563 มีคา่ใชจ้่าย
และตน้ทุนในการปรบัโครงสรา้งธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าว ท าใหเ้กิดผลขาดทุนในปี 2563 ในงบ
การเงินรวม จ านวน 26.07 ลา้นบาท โดยตน้ทนุจากการปรบัโครงสรา้งหนีด้งักลา่วนี ้แลว้เสรจ็ในปี 2563 และจะมีผลก าไร
ของบริษัทดงักลา่วในปีตอ่ไป 

สินทรพัยร์วม ปี 2563 เท่ากับ 757.69 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 6.75 % สาเหตุหลกัเกิดจากลูกหนี้
การคา้ท่ีลดลง ซึง่มีความสมัพนัธก์บัรายไดร้วมของกิจการท่ีลดลง 

หนีส้ินรวมปี 2563 เท่ากบั 480.86 ลดลงจากปีก่อน 4.39% สาเหต ุเกิดจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้
ซึง่ลดลงตามยอดขายและตน้ทนุท่ีลดลงเช่นกนั 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ ปี 2563 เท่ากับ 276.83 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 10.58% เน่ืองจากผลขาดทุนท่ี
เกิดขึน้ในระหวา่งปี 

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอรัปชั่น ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีหนา้ 127 ถึงหนา้ 128 โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้น
คอรปัชั่น เป็นสว่นหนึ่งของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และบรรจไุวใ้นคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย โดย
ไดป้ระกาศใหพ้นกังานทราบและน าไปปฏิบตัิ ตัง้แต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2563 บริษัทฯ 
ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  ตาม
รายละเอียดในรายงานประจ าปีหนา้ 128 และบริษัทฯ ยงัคงมุง่มั่นท่ีจะพฒันาตอ่ไป 

หลงัจากเสร็จสิน้รายงานแลว้ พิธีกรแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ หลงัจากนัน้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ค าถามเพ่ิมเติม 

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมมีมติรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ 

หมำยเหตุ: 
1. วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ระเบยีบวำระที ่3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำ 
  บัญชปีระจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
นางสาวบวับชูา ปุณณนนัท ์พิธีกรท่ีประชุมเชิญนางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี

และการเงิน น าเสนอรายงานเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ โดยนางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สุทัศน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน รายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บังคบั
บริษัทหมวดท่ี 7 วา่ดว้ยการบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี ขอ้ 41 ก าหนดไวว้า่ “คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ
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และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ” โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการ
ประชุมพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทแลว้
ตัง้แตว่นัท่ี 30 มีนาคม 2564 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านความเห็นชอบและการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ปรากฏอยู่ในหนา้ 173 ถึงหนา้ 268 
ซึง่ทางบริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ส าหรับหนา้รายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต  เป็นไปแบบไม่มีเง่ือนไข และมีขอ้สังเกตเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หลงัจากท่ีมีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอขา้งตน้ทกุประการ  

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
หมำยเหตุ: 
1. มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ระเบยีบวำระที ่4  พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรเงนิก ำไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปัน
ผลประจ ำปี 2563 

  นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์พิธีกรท่ีประชุมไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 116 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองตาม
กฎหมายดงักล่าว ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อัตราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังหักทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่มี
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ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ฐานะเงินสภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และ
ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้
การด าเนินการดงักลา่ว จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 

  จากนั้น พิธีกรไดเ้ชิญนางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดส าหรบัวาระนี ้นางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สุทัศน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมว่า 
ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หนา้ 2 ถงึหนา้ 4 ซึง่ทางบริษัทฯ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้
นัน้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการ ก าไรสุทธิจ านวน 8,378,223 บาท (แปดลา้น
สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสองรอ้ยย่ีสิบสามบาทถว้น) ซึง่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็น
ทนุส ารองในจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี ซึง่คิดเป็นจ านวน 418,911.14 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปด
พนัเกา้รอ้ยสิบเอด็บาทสิบสี่สตางค)์  

โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุส  ารองตามกฎหมายจ านวน 11,047,311.32 บาท (สิบเอด็ลา้นสี่หมื่นเจ็ดพนั
สามรอ้ยสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค)์  คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.73 ของทุนจดทะเบียนปัจจบุนั 113,538,062 บาท (หนึ่ง
รอ้ยสิบสามลา้นหา้แสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถว้น) ทัง้นีบ้ริษัทมีความประสงค ์ท่ีจะตัง้เงินทุนส ารองใหค้รบ
เพียงจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตาม ท่ีกฎหมายก าหนด ดงันัน้บริษัทจะจดัสรรก าไรบางส่วนเพ่ือเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิม จ านวน 306,494.88 บาท (สามแสนหกพันสี่รอ้ยเกา้สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) เพ่ือใหม้ีเงินทุน
ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอด็ลา้นสามแสนหา้หมื่นสามพนัแปดรอ้ยหกบาทย่ีสิบสตางค)์ 
ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบนั 113,538,062 บาท (หนึ่งรอ้ยสิบสามลา้นหา้แสนสามหมื่นแปดพนั
หกสิบสองบาทถว้น) และคงเหลือก าไรสุทธิจ านวน 8,071,727.88 (แปดลา้นเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบเจ็ดบาทแปด
สิบแปดสตางค)์ ใหใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต  

ก าไรสทุธิ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 8,378,222.76   บาท 
จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  จ านวน   306,494.88    บาท 
คงเหลือก าไรสทุธิ  จ านวน 8,071,727.88   บาท 
(เพ่ือใชห้มนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นเงินทนุส ารอง 
ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินก าไรบางส่วนเพ่ือเป็นเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 306,494.88 บาท  (สามแสนหกพนัสี่รอ้ยเกา้สิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค)์ คงเหลือก าไรสทุธิ
จ านวน 8,071,727.88 บาท (แปดลา้นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอ้ยย่ีสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค)์  ให้ใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต โดยค านงึถงึประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 

  จากนัน้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ขอ้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พิธีกรจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็น
เงินทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
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มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นเงินทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
หมำยเหตุ: 
1. มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ระเบยีบวำระที ่5 พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
  นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิ ธีกรท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  เ พ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติ มหาชน จ ากัด มาตราท่ี 36 และตามกฎขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ท่ี 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะไดร้บัการเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระก็ได ้ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ในครัง้นี ้กรรมการผูท่ี้พน้จากต าแหน่งตามวาระ มีทัง้หมด 3 ท่าน ดงัรายนามตอ่ไปนีค้ือ 

1. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /   
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 
เสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในช่วงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน ถึงวนัท่ี 30 
ธันวาคม 2563 ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท แต่เมื่อถึงเวลาท่ีก าหนด ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
รายช่ือมายงับริษัท  

ดังนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดส้รรหาบุคคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ส  าหรบักรรมการอิสระนัน้ไดพิ้จารณาคณุสมบตัิตามนิยาม
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ของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จึงไดเ้สนอรายช่ือกรรมการ จ านวน 3 ท่านท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระ เพ่ือใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลือกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ป็นกรรมการ 

1. นางจิตรมณี  สวุรรณพลู กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /   
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาเกณฑค์ุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ
ประสบการณใ์นดา้นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ ได ้และความ
เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแลว้ว่ามีคุณสมบัติครบถว้น
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กฎหมายอื่น เป็นผูท่ี้สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ (ส  าหรบั
กรรมการอิสระ) และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง มีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยบคุคลท่ีไดร้บัการ
เสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของกรรมการบริษัทแลว้ ท่ี
ประชมุคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 จงึไดม้ีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตัง้
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวทัง้หมดกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ทัง้นี ้
ขอ้มูลและประวตัิโดยสงัเขปของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้  3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หนา้ 37 ถงึ 45 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาลว่งหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับธรรมาภิบาลท่ีดี พิธีกรไดเ้รียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากท่ีประชุม เพ่ือ
ด าเนินการนับคะแนน โดยในวาระนี ้การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น  โดยใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทไดม้ีการแยกบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือของกรรมการทัง้  3 ท่าน โดยผูถื้อหุน้ท่ี
ประชุมผ่านระบบออนไลน ์สามารถออกเสียงในระบบเป็นรายบคุคลไดโ้ดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หากประสงคล์งคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณากดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และไป
ท่ีหนา้ตา่งลงคะแนนเพ่ือลงคะแนน เม่ือลงคะแนนเสรจ็แลว้ใหก้ลบัมาท่ีหนา้ต่าง E-meeting และกดปุ่ มเอามือลง (Lower 
Hand) เจา้หนา้ท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพ่ือท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมด 

จากนัน้พิธีกรท่ีประชุมจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรรมการเป็น
รายบคุคล ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พิธีกรจงึเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิ
ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการที่เสนอเป็นรายบคุคล และพิธีกรท่ีประชมุไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสียงและกลา่วสรุปเป็นมติ
ดงันี ้ 
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มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 
ท่านไดแ้ก่ นางจิตรมณี   สวุรรณพลู  นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ และนางสาวพรทิพย ์ แซล่ิม้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

วำระที ่5.1  นำงจิตรมณี  สุวรรณพูล: ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม   308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ -
ทัง้นีน้างจิตรมณี  สวุรรณพลู ซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่งนัน้มี

คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระดว้ย 

วำระที ่5.2  นำยกิตติ  พัวถำวรสกุล : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -

วำระที ่5.3  นำงสำวพรทพิย ์  แซ่ลิม้: ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -

หมำยเหตุ: 
 1.มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน
2.วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

หลงัจากประกาศผลคะแนน พิธีกรไดแ้สดงความยินดีกับกรรมการทัง้สามท่านท่ีไดร้บัอนุมตัิเลือกตัง้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้สูท่ี่ประชมุ 
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ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมัตคิ่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2564 
  นางสาวบวับูชา ปุณณนนัท ์พิธีกรท่ีประชุมรายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 

23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั  เบีย้ประชุม โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติ ” การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนโดยยงัยดึถือแนวปฏิบตัิคือ พิจารณาคา่ตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยไดเ้ปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมลูคา่ตลาด  (Market Capitalization) 
ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษัทฯ ดงัรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หนา้ 6 ถงึหนา้ 7  

เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งคณะกรรมการ 
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย 
ปี 2564 

)คร้ัง/เบีย้ประชุม( 
ปี 2563 

)คร้ัง/เบีย้ประชุม(

1.คณะกรรมการบรษัิท   

-ประธานกรรมการบรษัิท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000 
30,000 

50,000 
30,000 

- กรรมการบรษัิท (กรรมการอิสระ)
- กรรมการบรษัิท (ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร)

20,000 
ไมม่ี 

20,000 
ไมม่ี 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี ไมม่ี 

-กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี ไมม่ี 

3.คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

- ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 

4.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 

- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 

5.คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
-ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ไมม่ี ไมม่ี 

-กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 

6.คณะกรรมการบรหิาร
-ประธานกรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 

-กรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร ไมม่ี ไมม่ี 

ผลประโยชนอ์ื่นใด ไมม่ี ไมม่ี 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

ในปี 2564 นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทเท่านัน้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรบัการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ), 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ,คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี และคณะกรรมการบริหารและงดจ่ายเบีย้ประชมุใหก้บักรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร โดยคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 
2564 นัน้มีอตัราเดิมซึง่เท่ากนักบัปีท่ีผ่านมา จึงเสนอขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบั
ปี 2564 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,000,000 (หนึ่งลา้นบาทถว้น) 

จากนัน้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม พิธีกรจงึน าเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบีย้
ประชมุตามรายละเอียดท่ีน าเสนอดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการโดยใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 ในรูปแบบ
ของเบีย้ประชุม ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอทุกประการ โดยจ านวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) 
ทั้งนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวไดผ้่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนและไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแลว้  

โดยท่ีประชุมไดม้ีมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
หมำยเหตุ: 
1. มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ระเบยีบวำระที ่7 พจิำรณำอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก ำหนดค่ำสอบบัญช ีประจ ำปี 2563 
  นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรท่ีประชุมรายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า  เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดว่า ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้ทัง้นี ้ในการคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
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ของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพรอ้มของบุคลากร รวมทั้ง
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน เป็นท่ียอมรบัอยู่ในเกณฑท่ี์ดีตลอดมา เม่ือไดเ้ปรียบเทียบปริมาณงานและอตัราคา่ตอบแทนแลว้ 
จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งมีคุณสมบัติผูส้อบบัญชีจดทะเบียน ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งนับเป็นปีท่ี 4 นับตั้งแต่ปี 2560 พิธีกรได้เชิญ 
นางจิตรมณี  สวุรรณพลู ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

นางจิตรมณี  สุวรรณพูล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าทราบว่า คณะกรรมการ
บริษัทไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2564 และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบัญชีและอนุมตัิค่า
สอบบญัชีส าหรบัปี 2564 รายละเอียดดงันี ้ 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 
2. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
3. นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
4. นางก่ิงกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
5. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
6. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5872

โดยใหผู้ต้รวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตขา้งตน้มีคณุสมบตัิตามประกาศของคณะส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ 
ใหบ้ริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบ
บญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมม่ีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด   

โดยจ านวนปีท่ีบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ของบริษัทฯ นับเป็นรอบปีท่ี 4 (ตัง้แต่ปี 
2560) และเพ่ือประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้ ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีปี 2564 เปรียบเทียบกบัปี 2563
ดงันี ้

รำยละเอยีด  
(หน่วย : บำท) 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 

ค่ำสอบบัญชขีองบริษัท (Audit Fee) 
- คา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี และสอบทานงบการเงิน
- คา่บริการอื่น (Non – Audit Fee)

3,000,000 
-ไมม่-ี

3,000,000 
-ไมม่ี-

รวมทัง้สิน้ 3,000,000 3,000,000 
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ผูส้อบบัญชีไดเ้สนอค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ซึ่งมีอตัรา
เท่ากันกับปี 2563 ทัง้นี ้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใชบ้ริการผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน 
อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกนั โดยมีคา่สอบบญัชีปี 2564 มีอตัราเท่ากนักบัปี 2563 จ านวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหา้
พนับาทถว้น) และส าหรบับริษัทย่อยในตา่งประเทศไดใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีดงันี ้

*Qingdao National Container Line Co., Ltd.* ไดห้ยดุด  าเนินการในระหวา่งปี 2562
** เงินลงทนุใน PT.NCL Inter Logistics Indonesia ถกูจ าหน่ายในระหวา่งปี 2563
*** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนเลิกกิจการ
****Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ไดห้ยดุด  าเนินการในระหวา่งปี 2563
*****NCL International Logistics Private Limited ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด  าเนินการ

โดยคณะกรรมการจะดแูลใหผู้ส้อบบญัชีดงักลา่วจดัท างบการเงินดงักลา่วไดท้นัตามก าหนดเวลา 
พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ท่ีน าเสนอทกุประการ  

มติทีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบ
บญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) โดยไมร่วมคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทกุประการ ท่ีประชมุไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
รวม  308,445,928 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ -
หมำยเหตุ: 
1. มติวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ล ำดับ ช่ือบริษัท ประเทศ ผู้สอบบัญชี 

1 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 

2 NCL International Logistics USA Inc. อเมรกิา KL Accountancy, Inc. 

3 Qingdao National Container Line Co., Ltd.* จีน - 

4 LG Container Line Pte. Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 

5 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA** อินโดนีเซีย - 

6 NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited*** เวียดนาม - 

7 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.**** จีน - 

8 NCL International  Logistics Private Limited***** อินเดีย -
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วำระที ่8 พจิำรณำเร่ืองอื่น ๆ 
- ไมม่ี -

พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมในวาระนี ้

ทัง้นีน้ายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหผู้ถื้อหุน้ทุก
ท่าน โดยนายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการผูจ้ัดการ ไดก้ล่าวยินดีไดม้ีโอกาสพบกันกับผูถื้อหุน้ อย่างนอ้ยปีละครัง้ในท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยท่ีผ่านมาจะเห็นว่างบการเงินเฉพาะกิจการของเราดีขึน้ทุกปีๆ งบการเงินรวมก็จะมี
เรื่องของกิจกรรมอื่น ๆ เขา้มารว่มอยู่ดว้ย แตเ่ราจะเห็นการ Turn around ของบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมาของไตรมาสสดุทา้ย
ของปี 2563 ซึ่งงบการเงินประจ าปีท าใหเ้ห็นการ Turn around ท่ีแทจ้ริง ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 ดังนั้นผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเรานัน้จะเห็นไดช้ดัเจนคือไตรมาสแรกของปี 2564 เป็นตน้ไป ซึง่แทจ้ริงแลว้สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 มีผลกระทบทั้งดา้นดีและดา้นลบกับทางอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจ
ดา้นโลจิสติกส ์ก็มีผลกระทบทัง้ดา้นดีและดา้นลบเช่นกนั โดยท่ีผ่านมาตัง้แตไ่ตรมาส4/2563 สถานการณ ์COVID-19 ท า
ใหผ้ลกระทบทางดา้นการขนส่ง คือ ค่า Freight ท่ีเพ่ิมขึน้ , Space เรือท่ีหายากขึน้ , ตูค้อนเทนเนอรท่ี์ขาดแคลน  ซึ่งท่าน
ทราบอยู่แลว้ว่าการน าเขา้ ส่งออกในตอนนี ้มีตูค้อนเทนเนอรข์าดแคลน , Space เรือขาดแคลน ท าใหค้่าขนสง่มีราคาขึน้
ไปเยอะมาก บางประเทศหรือบางพืน้ท่ีท่ีค่าขนส่งมีราคาขึน้จาก 700 – 800 เหรียญต่อตู ้ขึน้ไปถึง 10,000 เหรียญ ซึ่งก็
เป็นผลมาจาก Demand การขนส่งของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะสินคา้ท่ีส่งไปท่ีสหรฐัอเมริกา มีอตัราเพ่ิมขึน้ เพราะว่าเกิดจาก
การท่ีมีผูค้นไม่เดินทาง ไม่มีการเดินทางระหว่างกนั ผูค้นก็เลยอยู่บา้นชอ้ปป้ิงออนไลน ์รฐับาลมีการน าเงินมาสนับสนุน 
ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบ ก็เลยมีเม็ดเงินสะพัดในตลาด ท าใหป้ระชาชนชอ้ปป้ิงออนไลนม์ากขึน้ เพราะไม่สามารถ
ออกไปไหนได ้ดงันัน้ Demand ของสินคา้ จะเพ่ิมขึน้ท่ีสหรฐัอเมริกา สง่ผลท าใหก้ารขนสง่ไปท่ีสหรฐัอเมริกา เรือเตม็ทกุล า 
ลน้ทุกล า และเรือสินคา้ท่ีเขา้ไปในสหรฐัอเมริกา การขนตูก้ลบัมาไดแ้ค่ 90-95% ท่านลองคิดดวู่า เรือ 10,000 ตู ้เขา้ไปได ้
แตอ่อกมาได ้9,000 – 9,500 ตู ้ วนัหนึ่งมีเรือเขา้สหรฐัอเมริกาหลายสิบล า ดงันัน้จ านวนตูจ้งึไปรวมอยู่ท่ีสหรฐัอเมริกา อีก
ประเด็นหนึ่งคือ คนขบัรถ มีอยู่ช่วงท่ีสหรฐัอเมริกา มีการล็อคดาวนอ์ยู่ช่วงใหญ่ๆอยู่ช่วงหนึ่ง ท าใหค้นขบัรถตกงาน มีการ
เปลี่ยนอาชีพกนั ตอนนีก้็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนขบัรถ ท าใหก้ารท างานล่าชา้ จากปกติตูค้อนเทนเนอรห์รือ หนึ่ง 
Shipment เดินทางไปสหรฐัอเมริกาใชเ้วลาเพียง 3 วนั แต่ตอนนีต้อ้งใชเ้วลา 7 วนั ดงันัน้ความล่าชา้ท่ีเกิดขึน้ ท าใหตู้ข้าด
แคลน และท าใหตู้ไ้ปกองอยู่ท่ีสหรฐัอเมริกา อีกดา้นคือยุโรป ก็เช่นกนัเกิดสภาพเช่นเดียวกนั ฉะนัน้จ านวนตูท่ี้ขาดแคลน 
ส่วนหนึ่งก็คือว่า ไปกองอยู่ท่ีสหรฐัอเมริกาและทางทวีปยุโรป ท าใหข้าดแคลน ในขณะเดียวกันการผลิตตูค้อนเทนเนอร ์
รายใหญ่คือประเทศจีน ทั่วโลกมีแค่ประเทศเดียวท่ีผลิตตูค้อนเทนเนอรไ์ด ้คือประเทศจีน เน่ืองจากราคาเหล็กและคา่แรง
ของจีนท าใหส้ามารถแข่งขันได้ ขณะท่ีจ านวนในการผลิตของประเทศจีน ปกติผลิตไดป้ระมาณ 3 ลา้นตู/้ปี ซึ่งขณะนี ้
Demand สงูมาก แตป่ระเทศจีนผลิตไดเ้ตม็ท่ีเพียงแคป่ระมาณ 1 ลา้นตู/้ปี ดงันัน้ปีนีค้าดการณท์ัง้ปีผลิตตูใ้หมไ่ดป้ระมาณ 
4 ลา้นตู ้ในขณะท่ี Demand ของปีนี ้โดยคาดว่าน่าจะถึง 10 ลา้นตู ้จึงท าใหต้อนนีตู้ย้งัขาดแคลนอยู่ ดงันัน้สภาพการณ์
แบบนี ้หลายๆ ท่านถามวา่อีกนานไหม กวา่จะกลบัมาเป็นปกติ ตอ้งเรียนแจง้ผูถื้อหุน้วา่ยากท่ีจะกลบัมาปกติไดใ้นเรว็ๆ นี ้ 
สว่นตวัคาดการณว์า่ 2 ปี เป็นอย่างต ่า คา่ Freight ยงัคงสงูอยู่ ในระยะสองปี เป็นตน้ไป ราคาจะทรงๆ ไมว่า่จะเป็นราคาตู้
คอนเทนเนอร ์, ราคาคา่ระวาง , ราคาคา่ขนสง่ระหวา่งประเทศทกุเรื่อง ดงันัน้จะอยู่แบบนีอ้ีกประมาณ 2 ปี ดงันัน้อยากให้
ผูน้  าเขา้ส่งออกเตรียมรบัมือในสองปีต่อไป ตอ้งยอมรบัว่าสภาพการณแ์บบนีส้่งผลกระทบทุกส่วน ส่วนดา้นโลจิสติกส์
อาจจะมีผลดีบา้ง อนันีไ้ม่อยากพูดว่าเราไดผ้ลกระทบในดา้นบวกในช่วงท่ีคนอื่นเดือดรอ้น เรื่องท่ีเราตอ้งเห็นความจริง 
และค่า Freight ท่ีสงูขึน้ ท าใหบ้ริษัทธุรกิจเรือ บริษัทธุรกิจโลจิสติกส ์ไดป้ระโยชน ์ บริษัทเรือท่ีเรามี บริษัทร่วมท่ีเราถือหุน้
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รว่มอยู่ดว้ย 50% คือบริษัท ซิม (ประเทศไทย) จ ากดั ผลประกอบการปีท่ีแลว้ท่ีออกมา ปรากฏวา่บริษัท ซิม (ประเทศไทย) 
มีผลประกอบการสงูท่ีสดุในรอบ 75 ปี ซึง่เป็นตวัเลขท่ีน่าประทบัใจเป็นอย่างมาก ซึง่เป็นผลกระทบทางดา้นบวก กบัธุรกิจ
ขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเรือขนส่ง ดงันัน้ NCL ก็อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี ้  ฉะนัน้อยากใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจและ
สบายใจไดว้่าสถานการณ ์COVID-19 มีผลกระทบในดา้นบวกในบางสว่นกบั NCL และใหม้ั่นใจกบัผูบ้ริหาร NCL ต่อไป 
ขอบคณุครบั 

จากนัน้พอเอก พอพล  มณีรินทร ์ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมเป็นล าดบัต่อมาว่า ก่อนอื่นตอ้งขอขอบคณุนาง
จิตรมณี  สวุรรณพูล ท่ีท าหนา้ท่ีแทนประธานท่ีประชุมในครัง้นี ้เน่ืองจากผมไม่สามารถเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมได้ดว้ย
ตนเอง ตอ้งขออภยัดว้ย เน่ืองจากอยู่ในช่วงเผา้ระวงั 14 วนั จากช่วงสถานการณ ์COVID-19 ทัง้นีต้ามท่ีท่านผูถื้อหุน้ได้
ทราบไปแลว้นัน้ว่า กรรมการบริหาร และการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ นายกิตติ  พวัถาวรสกุล ดงักล่าว ก็คงจะมี
ความเช่ือมั่น แต่อย่างไรก็ตามก่อนท่ีนางจิตรมณี  สุวรรณพูล จะกล่าวปิดการประชุม  ผมขออนุญาตกล่าวในนาม
กรรมการบริษัทวา่ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษัทในเครือ ขอความคณุในความเช่ือมั่น ความไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนนุ
การเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูคา้ หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ภาครฐัและเอกชน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ท่ีเป็นก าลงัส  าคญัในการร่วมสรา้งและเพ่ิมคณุค่าในความส าเร็จใน
การเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยดีตลอดมา ก็ตอ้งขอขอบคณุ ณ  โอกาสนีด้ว้ยครบั  

ล าดับสุดทา้ยนางจิตรมณี  สุวรรณพูล ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า จากการประชุมวันนีท้่านผูถื้อหุน้ได้
รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เรียบรอ้ยแลว้ และไดม้ีการลงมติในวาระต่าง ๆ เรียบรอ้ยแลว้เช่นเดียวกนั ไดร้บั
ทราบนโยบายและรับทราบการด าเนินงานในปี 2564 ถึงแมว้่าจะมีสถานการณ์ COVID-19  แต่บริษัทฯ ก็ยังไดร้ับ
ผลกระทบในเชิงบวกตามท่ีนายกิตติ  พัวถาวรสกุล กรรมการผูจ้ัดการไดก้ล่าวไว้  โดยเฉพาะพลเอกพอพล  มณีรินทร ์
ประธานกรรมการ ก็ไดยื้นยันว่าการท างานของเรานัน้ ท างานดว้ยความตัง้ใจ ก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการของบริษัทฯ ดิฉันก็ขอยืนยันอีกครัง้หนึ่งว่า การท างานของคณะกรรมการ จะดูแลและพิจารณาทุกอย่างดว้ย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และยืนยนัดว้ยว่าจะท าใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และขอเป็นก าลงัใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
ทกุท่านปลอดภยัจากสถานการณ ์    COVID-19 และกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 11.30 น. 

   ลงช่ือ_____________________________ 
 นางจิตรมณี      สวุรรณพลู 

ประธานท่ีประชมุ 
 รบัรองรายงานการประชมุ 

  ลงช่ือ______________________________ 
     นางสาวรุง่อรุณ บงกชกนก 

เลขนกุารบริษัท 
ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 

หมำยเหตุ:  สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้  26 ราย  
นบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้308,445,928 หุน้ คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 67.9169 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบริษัท  
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