
                        บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด )มหำชน( 
                         NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 

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

 การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  
ไดจ้ดัขึน้เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ ส  านกังานใหญ่ 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล  โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1                           
ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 

กรรมกำรผูเ้ข้ำร่วมประชุม 
 1. พลเอก พอพล   มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
 2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
      กรรมการบรหิารความเสี่ยงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. พลเรือเอก สรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

 4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
      กรรมการบรหิารความเสี่ยงและประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 5. นายสมชาย  ควิูจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 6. นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
      กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 8. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
9. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 1. นางสาวดวงสมร    ศภุศกัด์ิสทุศัน ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 2. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ   ผูแ้ทน บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
 3. นายสาธิน   เตชะเลิศมณี  ผูแ้ทน บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
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 4. นางสาวอจัฉราพร โยธา  เลขานกุารบรษิัท / ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
 5. นางสาวอรุชัยาพร สง่าเมือง ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 
 
เร่ิมกำรประชุมเวลำ 10.00 น. 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้ จากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี ้การจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้
บริษัทฯ จึงไดจ้ดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑใ์นสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดงันี ้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

- พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

กระทรวงพาณิชย ์ 

- แถลงข่าวท าเนียบรฐับาล ผ่อนผนับริษัทในตลาดหลกัทรพัยเ์ลื่อนการประชุมผูถื้อหุน้ หรือประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อปอ้งกนั COVID-19 ได ้โดยมีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส  านกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(กลต.) 

เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2563 

- FAQ เก่ียวกับการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 

  การประชุมครัง้นี ้ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่
ประชุม”) ไดม้อบหมายให ้นางสาวบวับูชา ปณุณนนัท ์เป็นพิธีกรที่ประชุม นางสาวบวับูชา ปณุณนนัท ์แจง้ใหท้ี่ประชุม
ทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดงันี ้(ทัง้ที่เขา้ประชมุดว้ยตวัเองและมอบฉนัทะ) 
  มาประชมุดว้ยตนเอง    7 ราย  คิดเป็นจ านวนหุน้    64,558,074 หุน้ 
  รบัมอบฉนัทะ   40 ราย  คิดเป็นจ านวนหุน้  162,737,399 หุน้ 

 รวม   47 ราย  คิดเป็นจ านวนหุน้  227,295,473 หุน้ 
       คิดเป็นรอ้ยละ          43.0293 

  ซึ่งนับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 227,295,473 หุ้นคิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 43.0293 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท 528,233,993 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทหมวดที่  6 
ว่าดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ที่ 35 ซึ่งก าหนดไวว่้า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  

ทัง้นีบ้รษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ ที่มีสทิธิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วนัที่ 14 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้จ านวน 5,042 ราย รวมจ านวน 528,233,993 หุน้ 
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จากนัน้พิธีกรแนะน าประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้
 1. พลเอก พอพล   มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
 2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
      ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
      กรรมการบรหิารความเสี่ยงและกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. พลเรือเอก สรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

 4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
      กรรมการบรหิารความเสี่ยงและประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 5. นายสมชาย  ควิูจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 6. นายกิตต ิ  พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
      กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

7. นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 8. นางสาวพรทิพย ์ แซ่ลิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
9. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

 
  ทัง้นีม้ีจ  านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของคณะกรรมการ
ทัง้หมด 
  พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้สู่การประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)  จากนัน้พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าเพื่อให้
เป็นไปตามหลกั ธรรมาภิบาลและหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี  และเพื่อความโปร่งใสในการนบัคะแนน บริษัทไดเ้ชิญ
ตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 รายท าหนา้ที่อาสาสมคัรในการตรวจสอบความถกูตอ้งของการนบัคะแนน ซึ่งมนีายกฤษกรณ ์รมัยไ์ธสง 
ผูถื้อหุน้ เป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน 
  พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทไดค้ านึงความส าคัญของผูถื้อหุน้  และเพื่อเป็นการ
สง่เสรมิการดแูลก ากบักิจการที่ดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 

1. บริษัทฯ จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี  2565            
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหนา้ ตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564 โดยไดป้ระกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้นีเ้ม่ือถึงก าหนดการ
ปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้รายใดเสนอยื่นความจ านงขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะ ใหก้รรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้มลูโดยสงัเขปที่แจง้ไวใ้นหนังสือบอก
กลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6) 

3. บรษิัทฯ ไดด้ าเนินการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุแก่ผูถื้อหุน้ดงันี ้ 
3.1 บริษัทฯ ไดจ้ัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณีย์

ผ่านระบบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ TSD 
3.2 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี 2565  พร้อมเอกสาร

ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่  18 
มีนาคม 2565 (ลว่งหนา้ 32 วนั) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุ
และข้อมูลประกอบการประชุม และเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายัง
เลขานุการบริษัทและนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อสามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างครบถว้นและ
ทั่วถึง 

3.3 บรษิัทฯ ไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพร์ะหว่างวนัที่ 6, 7 และ 8  เมษายน 2565 
  เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย ดิฉันขอชีแ้จงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์าร
ออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
  ตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่า หุน้หนึ่งหุน้ มี
หนึ่งเสียง และผู้ถือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ ขอ้ 37 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก 1 เสียงเป็นเสียงชีข้าด   

ดงันัน้การนบัคะแนนใน วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 7 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ย
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน               

วาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 เป็นเรื่องแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน 
สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 จะเป็นปีที่  8 ที่ใช้การนับคะแนนเสียงด้วยการใช้ 
Barcode และการลงมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหด้ าเนินการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย ส าหรบัในการออกเสียงในแต่ละวาระผูถื้อหุน้ทกุท่าน
สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ที่มีหรือตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุน้ มีค่าเท่ากับ 1 เสียง 
โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงไดย้กเวน้ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปตามที่ผูถื้อหุน้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ 

2. การประชุมครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทาง บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัเตรียมไว ้และ ไดส้ง่ไปใหท้่านแลว้ลว่งหนา้ ผ่านสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส ์ที่ท่านใชป้ระกอบการเขา้รว่มการประชมุ ซึ่งท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อท าการประมวลผลคะแนนทัง้หมด 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบ
ฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผูถื้อหุน้ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บรษิัทไดน้  าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้บนัทกึรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

4. วิธีการนบัคะแนน จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนผ่านระบบ E -Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยทนัที (ใชวิ้ธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

5. เม่ือเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศใหท้ี่ประชมุรบัทราบทนัททีี่ท  าการรวบรวมคะแนน
เสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผูถื้อ
หุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้

6. การประชุมในวนันีจ้ะด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม  โดยจะมี
การน าเสนอขอ้มูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอความคิดเห็นหรือค าถามในระเบียบวาระนัน้ ๆ 
โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพค์ าถามและความคิดเห็น และแจ้ง ชื่อ-นามสกุลพรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ย
ตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผ่านทางเมนู Chat หรือสอบถามดว้ยการสนทนา โดยการกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) 
เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่านแลว้ เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม โดยท่านตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกลุ พรอ้มระบุ
ว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองหรือหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนสอบถามทุกครัง้ หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่
เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุนัน้ ๆ ขอใหเ้สนอหรือถามเมื่อประชมุจบวาระที่ 8 แลว้ 
  จากนัน้พิธีกรไดด้ าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

ระเบียบวำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 
    ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 25 
มกราคม 2565 โดยไดม้ีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่ง
ไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  โดยไดส้่งส  าเนา
รายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านไดพ้ิจารณาลว่งหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ตามที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมวิสามญัผู้
ถือหุน้ครัง้ที่ 1/2565  ดงักล่าว ทัง้นีเ้มื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่เสนอ 

  มติที่ประชุม : ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นดว้ย   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

  หมำยเหตุ: มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบีบบวำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
    นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้
ทุกท่านไดพ้ิจารณาล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 2 หนา้ 62-81 และ หนา้ 167-241 และเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทแลว้ตัง้แต่ วนัที่ 30 มีนาคม 2565  
    พิธีกรที่ประชุมเชิญนายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอรายงานเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ 
โดยนายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมว่า ผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ และงบการเงินประจ าปี 2564 ปรากฏ อยู่ในรายงานประจ าปี หนา้ 167-241 ซึ่งทางบรษิัทฯ ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุทราบก่อนประชมุแลว้ และเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทแลว้ตัง้แต่วนัที่ 30 
มีนาคม 2565 โดยขอน าเสนอภาพรวมของผลการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี ้

ในปี 2564 อตุสาหกรรมโลจิสติกสใ์นประเทศไทยเติบโตอย่างกา้วกระโดดจากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น  
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟ้ืนตวัหลงัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -19) บรรเทาลง 
หลายประเทศกลบัมาเปิดเมืองอีกครัง้ การจบัจ่ายสินคา้กลบัมาขยายตวัไดด้ีหลงัจากภาวะการปิดเมือง ซึ่งส่งผลโดยตรง
กบัปรมิาณสินคา้มหาศาลที่มีการขนสง่ขา้มทวีปทัง้ทางเรือและทางอากาศ 

มูลค่าการคา้รวมน าเขา้และส่งออก เติบโตขึน้กว่ารอ้ยละ 25 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 17.1 ลา้นลา้น
บาท ประกอบดว้ยการส่งออกมูลค่า 8.5 ลา้นลา้นบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 19 และการน าเข้ามูลค่า 8.5 ลา้นลา้นบาท 
เติบโตขึน้รอ้ยละ 32 โดยประเทศคู่คา้หลกัยังเป็นประเทศสหรฐัอเมริกา จีน และ ญ่ีปุ่ น โดยสินคา้หลกัยังคงเป็นสินคา้
ประเภทเครื่องจักร สินคา้อุตสาหกรรม และสินคา้เกษตร ที่ประเทศไทยมีความสามารถในการประกอบและเป็นฐาน
กระจายสินคา้ของภมูิภาคมาอย่างยาวนาน 

และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวประกอบกับการควบคุมตน้ทุนที่ดี  ส่งผลใหบ้ริษัทมี
รายไดแ้ละผลก าไรเติบโตสูงที่สุดตัง้แต่เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นปี 2557 (ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินจะ
ชีแ้จงในวาระถดัไป) 

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทไดม้ีการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญั คือ การเขา้ลงทุนในธุรกิจ DIGITAL โดยเขา้ถือ
หุน้ในบรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด หลงัจากที่รบัการอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และเริ่มรบัรูส้่วนแบ่งก าไรไดใ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถือเป็นอีก
องคป์ระกอบหนึ่งในการเรง่การเติบโตของบรษิัท 

นอกจากนีบ้ริษัทไดว้างแผนการขยายบริการในธุรกิจหลกัเพื่อรองรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมการ
ขนส่งที่เปลี่ยนแปลงไป พรอ้มต่อยอดธุรกิจโกดังสินคา้ดว้ยการใหบ้ริการ Fulfillment center หรือศูนยร์วมสินคา้ที่ท  า
หนา้ที่รบัสินคา้จากธุรกิจขนสง่ที่บรษิัทเชี่ยวชาญอยู่แลว้ จึงไดม้ีการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทโดยจดัสรรและเสนอขาย
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 45,000,000 หุน้ ซึ่งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 13 กนัยายน 2564 
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นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจที่บรษิัทมุ่งมั่นสรา้งผลตอบแทนเพื่อผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทยงัใหค้วามส าคญั
ดา้นความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วน
เก่ียวขอ้งกับการคอรร์ปัชั่นที่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีหนา้ 113 - 114 โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดแูล
กิจการที่ดี และบรรจุไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอีกดว้ย ประกาศดังกล่าวเป็นการรบัทราบโดยพนกังานทุก
ระดบัและน าไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 20 กรกฎาคม 2556 และในวนัที่ 3 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ เขา้
เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี
หนา้ 114) อีกดว้ย 
  หลงัจากเสร็จสิน้รายงานแลว้ พิธีกรแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ หลงัจากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมี
ค าถามเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ในรอบปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ 
  หมำยเหตุ:  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

ระเบียบวำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำ 
  บัญชีประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
นางสาวบวับูชา ปณุณนนัท ์พิธีกรที่ประชุมแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน 

จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบับรษิัทหมวดที่ 7 ว่าดว้ยการบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี ขอ้ 41 ก าหนด
ไวว่้า “คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และเชิญนายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา  ผูอ้  านวยการ
อาวโุส ฝ่ายบญัชี – การเงิน น าเสนอรายงานเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้โดยนายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา  ผูอ้  านวยการอาวโุส 
ฝ่ายบญัชี – การเงิน รายงาน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อน
การประชุมพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 และไดเ้ผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท
แลว้ตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม 2565 โดยขอน าภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

รายได้รวมในปี 2564 อยู่ที่  1,923 ล้านบาท เติบโตมากกว่ารอ้ยละ 110 เทียบกับปีก่อน จากการ
ใหบ้ริการขนส่งเติบโตรอ้ยละ 131 เทียบกับปีก่อน โดยรายไดส้่วนใหญ่ยังคงมาจากบริการรับจัดการขนส่งครบวงจร 
(Freight forwarder) ที่ไดร้บัผลบวกจากค่าระวางเรือที่ปรบัสงูขึน้ 

หากแยกเป็นรายธุรกิจ ธุรกิจบรกิารรบัจดัการขนสง่ครบวงจร (Freight forwarder) มีสดัสว่นรายไดอ้ยู่ที่ 
69% หรือ 1,300 ลา้นบาท ธุรกิจการบรหิารจดัการตูแ้ละขนส่งแบบไม่เต็มตูม้ีสดัส่วนรายไดอ้ยู่ที่ 25% หรือ 464 ลา้นบาท 
ธุรกิจรถหวัลากและอื่นๆอยู่ที่ 6% หรือประมาณ 170 ลา้นบาท 

ในส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายรวมในปี 2564 นั้นเติบโตตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่งที่เพิ่มขึน้ 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 92 เทียบกับปีก่อน โดยอตัราก าไรขัน้ตน้ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลงเล็กนอ้ยอยู่ที่รอ้ยละ 17 เทียบ
กับรอ้ยละ 18 จากระวางเรือที่มีจ  ากัด ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบรหิารรวม (SGA) ปรบัเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน แต่หากเทียบอตัราสว่นรายไดต้่อค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบรหิารรวมแลว้ ถือว่า
ลดลงอย่างมากจากรอ้ยละ 25 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 12 ในปี 2564 
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โดยสรุปก าไรในปี 2564 อยู่ที่ 111 ลา้นบาท เพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ 565 พลิกจากขาดทุนในปี 2563 จาก
รายไดก้ารบรกิารที่สงูขึน้และค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจ าหน่ายและการบรหิารรวมคงที่เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ส  าคัญ ปรับตัวดีขึน้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนสภาพคล่อง 
(current ratio) อยู่ที่ 1.2 เท่าปรบัตวัดีขึน้จาก 0.86 เท่า ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยลดลงจาก 76 วันในปี 2563 เป็น 51 
ในปี 2564 สง่ผลใหว้งจรเงินสดลดลงเหลือ 22 วนั จาก 34 วนัในปี 2563 

อัตราก าไรสุทธิ ที่ปรบัตัวสูงขึน้อย่างมากอยู่ที่  รอ้ยละ 5.9 พลิกจากขาดทุนในปีที่แลว้ส่งผลให้ อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรพัยแ์ละ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมีนยัยะ 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถบรหิารสดัสว่นหนีส้ินไดเ้ป็นอย่างดีโดยอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้
อยู่ที่ 1.4 ลดลงจาก 1.7 ในปี 2563 และ อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผกูพนัปรบัตวัเพิ่มขึน้เป็น 2.1 เท่า จาก 
1.0 เท่าในปี 2563 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านความเห็นชอบและ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ตามที่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งทางบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งใหก้บัผู้
ถือหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชมุ พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
  ส าหรับหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นไปแบบไม่มีเงื่อนไข เป็นไปตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
  หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียด
ที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นดว้ย   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

   
หมำยเหตุ: มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 
ออกเสียงลงคะแนน   
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ระเบียบวำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปัน
ผลประจ ำปี 2564 

    นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์พิธีกรที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 47 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองตาม
กฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
อัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังหักทุนส ารองต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่มี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะเงินสภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และ
ปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้
การด าเนินการดงักลา่ว จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
  จากนั้น พิธีกรไดเ้ชิญนายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี – การเงิน น าเสนอ
รายละเอียดส าหรบัวาระนี ้นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา  ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี – การเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า 
ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ซึ่งทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้นัน้  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีผลประกอบการ ก าไรสทุธิจ านวน 47,061,208.12 บาท (สี่สิบเจ็ด 
ลา้นหกหมื่นหนึ่งพนัสองรอ้ยแปดบาทสิบสองสตางค)์ ซึ่งกฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็น
ทนุส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี ซึ่งคิดเป็นจ านวน 2,353,060.41 บาท (สองลา้นสามแสน
หา้หมื่นสามพนัหกสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค)์ 

โดย ณ ปัจจบุนับรษิัทมีทนุส  ารองตามกฎหมายจ านวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามแสนหา้ 
หมื่นสามพนัแปดรอ้ยหกบาทยี่สิบสตางค)์ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.10 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 124,788,062 บาท (หนึ่ง
รอ้ยยี่สิบสี่เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกสิบสองบาทถว้น)  ทัง้นี ้บริษัทมีความประสงค ์ที่จะตัง้เงินทุนส ารองใหค้รบเพียง
จ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ตามที่กฎหมายก าหนด 

ดงันัน้ บรษิัทจะจดัสรรก าไรบางสว่นเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่ม จ านวน 1,125,000 บาท (หนึ่ง 
ลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นหา้พันบาทถว้น) เพื่อใหม้ีเงินทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 12,478,806.20 บาท (สิบสอง
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 
124,788,062 บาท (หนึ่งร ้อยยี่สิบสี่เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน ) และคงเหลือก าไรสุทธิจ านวน 
45,936,208.12 (สี่สิบหา้ลา้นเกา้แสนสามหมื่นหกพนัสองรอ้ยแปดบาทสิบสองสตางค์) ใหใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
ด าเนินงานและการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต  

ก าไรสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  จ านวน   45,061,208.12   บาท 

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย   จ านวน   1,125,000.00    บาท 

คงเหลือก าไรสทุธิ    จ านวน  45,936,208.12   บาท 

     (เพื่อใชห้มนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 
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คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารอง

ตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินก าไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุน

ส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,125,000 บาท )หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วนคงเหลือก าไร (สุทธิจ านวน 

45,936,208.12 บาท (สี่สิบหา้ลา้นเกา้แสนสามหมื่นหกพนัสองรอ้ยแปดบาทสิบสองสตางค)์ ใหใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

การด าเนินงานและการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 

จากนัน้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้

ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็น

เงินทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่น  าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
  เห็นดว้ย   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

  หมำยเหตุ:  มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิ ธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติ มหาชน จ ากัด มาตรา 70 และ 71 และตามกฎขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที่ 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการผู้
ออกจากต าแหน่งไปนั้น อาจจะไดร้บัการเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระก็ได้ ส  าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปีในครัง้นี ้กรรมการผูท้ี่พน้จากต าแหน่งตามวาระ มีทัง้หมด 3 ท่าน ดงัรายนามต่อไปนีค้ือ 

1. พลเอกพอพล มณีรนิทร ์              ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
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ทั้งนี ้พลเอกพอพล มณีรินทร ์กรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ ไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัท 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้
เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ระหว่างวันที่   
12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  โดยเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อกรรมการเขา้มาแต่อย่างใด  

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ ประกอบกับความรู ้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองคก์รสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ  อนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ 

จึงเห็นควรเสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ รายละเอียดดงันี ้ 

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง คือ 

1) นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2) นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา   กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ 

จ านวน 1 ท่าน คือ 

1) หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ ซึ่งกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ
ขา้งตน้ทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลที่เหมาะสม เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์ย่างกวา้งขวางในสาขาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรับกรรมการอิสระ นั้นเป็นผูท้ี่
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
และบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ จึงมมีตเิห็นชอบเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
ในครัง้นี ้ทัง้ 2 ท่าน คือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด และ นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอใหแ้ต่งตัง้ หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
/ กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงคต์่อวาระในครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดประวัติและ
ประสบการณก์ารท างานของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุนี ้(สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3) 
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เพื่อใหส้อดคลอ้งกับธรรมาภิบาลที่ดี  พิธีกรไดเ้รียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียในวาระนีอ้อกจากที่
ประชุม เพื่อด าเนินการนบัคะแนน โดยในวาระนี ้การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น  โดยใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งทางบริษัทไดม้ีการแยกการลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทัง้ 3 ท่าน โดยผู้
ถือหุน้สามารถออกเสียงในระบบเป็นรายบุคคลไดโ้ดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง หากประสงคล์งคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณากดปุ่ มยกมือ (Raise Hand) และไปที่หนา้ต่างลงคะแนน
เพื่อลงคะแนน เม่ือลงคะแนนเสรจ็แลว้ใหก้ลบัมาที่หนา้ต่าง E-meeting และกดปุ่ มเอามือลง (Lower Hand) เจา้หนา้ที่จะ
ท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมด 
  จากนัน้พิธีกรที่ประชุมจึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกรรมการเป็น
รายบคุคล ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิ
ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการที่เสนอเป็นรายบคุคล และพิธีกรที่ประชมุไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสียงและกลา่วสรุปเป็นมติ
ดงันี ้ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด และนายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
และอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงคต์่อวาระ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ 
หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบรษิัท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 

  วำระที่ 5.1  หม่อมรำชวงศจิ์รำคม กิติยำกร: ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  เห็นดว้ย   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  ทัง้นีห้ม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระและไม่ประสงคต์่อวาระในครัง้นี ้นัน้มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระดว้ย 
 

  วำระที ่5.2  นำยพงศพ์ันธ ์คงก ำเหนิด: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  เห็นดว้ย   227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

ทัง้นีน้ายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทต่อไปอีก 
วาระหนึ่ง นัน้มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระดว้ย 
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  วำระที ่5.3  นำยชำญณรงค ์สนธิอัชชรำ: ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

หมำยเหตุ:  มติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

   หลงัจากประกาศผลคะแนน พิธีกรไดแ้สดงความยินดีกับกรรมการทัง้สามท่านที่ไดร้บัอนุมัติเลือกตั้ง
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเรียนเชิญกรรมการกลบัเขา้สูท่ี่ประชมุ 

ระเบียบวำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2565 
นางสาวบวับชูา ปณุณนนัท ์พิธีกรที่ประชมุรายงานใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 23 

กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  เบีย้ประชุม โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติ”  การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบตัิคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยไดเ้ปรียบเทียบกบับรษิัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) 
ในขนาดที่ใกลเ้คียงกบับรษิัทฯ ดงัรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 หนา้ 6 ถึงหนา้ 7 จากนัน้พิธีกร
ไดเ้ชิญนายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้

นายพงศพ์ันธ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า เนื่องจากการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจและความรบัผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกบับรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ี่ขนาดใกลเ้คียงกบับรษิัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการต่อไปนี ้

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
ปี 2565 

(คร้ัง/เบีย้ประชุม) 
ปี 2564 

(คร้ัง/เบีย้ประชุม( 

1. คณะกรรมกำรบริษัท 

- ประธานกรรมการบรษิัท 75,000 50,000 

- กรรมการบรษิัท 20,000 20,000 

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไม่มี 
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-กรรมการตรวจสอบ 10,000 ไม่มี 

3.คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

-ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 30,000 ไม่มี 

-กรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 ไม่มี 

4.คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

-ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่มี ไม่มี 

-กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไม่มี ไม่มี 

5.คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

-ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000 ไม่มี 

-กรรมการก ากบัดแูลกจิการ ไม่มี ไม่มี 

6. คณะกรรมกำรบริหำร 

-ประธานกรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

-กรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร มี ไม่มี 

ผลประโยชนอ์ื่นใด มี ไม่มี 

 
งบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 งบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 

2564 

ค่าเบีย้ประชมุ ไม่เกิน 3,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

โบนสั ไม่เกิน 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) 
หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี ้กต่็อเม่ือบริษัทต้องมีก าไร

ก่อนการหกัภาษีไม่ต ่ากว่า 150 ล้านบาท 

 
ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
บริษัทมีการขยายการด าเนินธุรกิจสง่ผลใหก้รรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่มากกว่าเดิม และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี
ขึน้ จะพิจารณาจ่ายโบนสัใหก้รรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) 
โดยที่บริษัทจะตอ้งมีก าไรก่อนการหกัภาษีไม่ต ่ากว่า 150,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) จึงเสนอขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส  าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สาม
ลา้นบาทถว้น) และโบนสัใหก้รรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) 
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จากนัน้ พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงน าเสนอที่ประชมุพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่
น  าเสนอดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการโดยใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ตามรายละเอียดที่
น  าเสนอทุกประการ โดยจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถ้วน) และจ่ายโบนัส ใหก้รรมการเป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยที่บริษัทจะต้องมีก าไรก่อนการหักภาษีไม่ต ่ากว่า 
150,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถ้วน) ทั้งนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวไดผ้่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้  

โดยที่ประชุมไดม้ีมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุน้ซึ่งมาประชมุ (ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี ้
  เห็นดว้ย  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  หมำยเหตุ:  มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน 

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ   

ระเบียบวำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

    นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิ ธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดว่า ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้ทัง้นี ้ในการคัดเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพรอ้มของบุคลากร รวมทั้ง
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน เป็นที่ยอมรบัอยู่ในเกณฑท์ี่ดีตลอดมา เม่ือไดเ้ปรียบเทียบปรมิาณงานและอตัราค่าตอบแทนแลว้ 
จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติผูส้อบบัญชีจดทะเบียน ตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งนับเป็นปีที่  5 นับตั้งแต่ปี  2560 พิธีกรได้เชิญ                          
นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้
  นายพงศพ์ันธ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าทราบว่า คณะกรรมการ
บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2565 และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตัง้บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด ใหเ้ป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยขอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบัญชีและอนุมัติค่า
สอบบญัชีส  าหรบัปี 2565 รายละเอียดดงันี ้

1. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และหรือ/ 

2. นายชยพล   ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และหรือ/ 
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3. นางกิ่งกาญจน ์  อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 

4. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

5. นางสาวสมุนา   พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 

6. นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6014 

โดยใหผู้้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะของบรษิัทฯ ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีรบัอนญุาตขา้งตน้มีคณุสมบตัิตามประกาศของคณะส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้
ใหบ้ริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากัด แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบ
บญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกับบริษัทฯ หรือบรษิัทย่อย หรือผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด   

ทัง้นี ้บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบรษิัทฯ นบัเป็นรอบปีที่ 5 (ตัง้แต่ปี 2560) และ
เพื่อประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้ ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีปี 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564ดงันี ้ 

รำยละเอียด  
(หน่วย : บำท) 

2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

2564 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชปีระจ าปี และสอบทานงบการเงิน 
- ค่าบรกิารอื่น (Non – Audit Fee) 

 
3,000,000 
-ไม่มี - 

 
3,000,000 
-ไม่มี - 

รวมทัง้สิน้ 3,000,000 3,000,000 
 

ผูส้อบบัญชีไดเ้สนอค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ซึ่งมีอัตรา
เท่ากันกับปี 2564 ทัง้นี ้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใชบ้ริการผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน             
อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกนั โดยมีค่าสอบบญัชีปี 2565 มีอตัราเท่ากนักบัปี 2564 จ านวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหา้
พนับาทถว้น) และส าหรบับรษิัทย่อยในต่างประเทศไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชีดงันี ้

และส าหรบับรษิัทย่อยในต่างประเทศไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชีดงันี ้

 
* Qingdao National Container Line Co., Ltd. ไดห้ยดุด าเนินการในระหว่างปี 2562 
** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ 

ล าดบั ชื่อบริษัท ประเทศ ผูส้อบบญัชี 

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

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

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

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

5 NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited** เวียดนาม - 

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

7 NCL International  Logistics Private Limited**** อินเดีย - 
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***Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ไดห้ยดุด าเนินการในระหว่างปี 2563 
**** NCL International  Logistics Private Limited ณ วนัที่ 31 ธค. 2563 บริษัทฯ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ 

 

โดยคณะกรรมการจะดแูลใหผู้ส้อบบญัชีดงักลา่วจดัท างบการเงินดงักลา่วไดท้นัตามก าหนดเวลา  
  พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ 1 ท่าน สอบถามเก่ียวกับ
วาระนี ้รายละเอียดดงันี ้
นายพรนรศิร ์ลีลาอาภรณ ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยไดส้อบถามว่า “เหตใุดบรษิัทย่อยในต่างประเทศ
บางแห่งถึงไม่มีผูส้อบบญัชี” 
พิธีกรที่ประชมุ ไดแ้จง้ขอ้มลู เพื่อชีแ้จงค าถามจากผูถื้อหุน้ ดงันี ้เนื่องจาก   

o บรษิัท Qingdao National Container Line Co., Ltd. ไดห้ยดุด าเนินการในระหว่างปี 2562 
o บรษิัท NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ 
o บรษิัท Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ไดห้ยดุด าเนินการในระหว่างปี 2563 
o บริษัท NCL International  Logistics Private Limited ณ วันที่  31 ธค. 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่ม

ด าเนินการ 
สง่ผลใหบ้รษิัทดงักลา่วขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชี 

จากนั้นพิธีกรที่ประชุม จึงไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดขา้งตน้ที่น  าเสนอทกุประการ  

มติทีป่ระชุม : ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 
2565 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ ที่ประชมุไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
  เห็นดว้ย   227,295,373 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย  100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  บตัรเสีย   - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  รวม  227,295,473 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
  งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
  หมำยเหตุ:  มติวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ  
  - ไม่มี - 
 

  พิธีกรไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้จึงเชิญประธานที่ประชมุกลา่วปิดการประชมุ 
  พลเอก พอพล มณีรนิทร ์ประธานกรรมการ ขอเชิญ นายพงษเ์ทพ วิชยักลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ลา่วให้
ที่ประชมุทราบถึงแนวทางการด าเนินกิจการของบรษิัทในปี 2565 
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ทัง้นีน้ายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมเพื่อสรา้งความมั่นใจใหผู้ถื้อหุน้ทุก
ท่าน โดยแจง้ว่า ส  าหรบัปี 2565 เป็นปีที่ดีมากๆ ของบริษัท NCL ในแง่ของการท าธุรกิจโลจิสติกส์ โดยปีนีค้าดว่าบริษัทฯ 
จะเติบโตขึน้ 30-50% ซึ่งรายไดจ้ะมาจากธุรกิจโลจิสติกส ์และ Non-Logistics นอกจากนีย้งัมี บรษิัทชีส ดิจิตอล จ ากดั ที่
เขา้ไปลงทุนในกิจการมาเมื่อเร็ว ๆ นี ้โดยบริษัทชีส ดิจิตอล จ ากัด อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อน าบริษัทเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอีกดว้ย ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการส าเรจ็ภายในปี 2566 

จากนัน้พลเอก พอพล  มณีรินทร ์ ไดก้ล่าวต่อที่ประชุมเป็นล าดบัต่อมาว่า ผมขออนุญาตกล่าวในนาม
กรรมการบรษิัทว่า ผูบ้รหิาร พนกังาน และบรษิัทในเครือ ขอความคณุในความเชื่อมั่น ความไวว้างใจ และใหก้ารสนบัสนนุ
การเติบโตทางธุรกิจอย่างดีเสมอมาจากผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ ลกูคา้ หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ภาครฐัและเอกชน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ที่เป็นก าลงัส  าคญัในการร่วมสรา้งและเพิ่มคณุค่าในความส าเร็จใน
การเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยดีตลอดมา ก็ตอ้งขอขอบคณุ ณ  โอกาสนีด้ว้ยครบั และกลา่วปิดการประชมุเมื่อเวลา 11.17 น. 

 
 
 

           ลงชื่อ พลเอก________________________ 
                    พอพล  มณีรนิทร ์

ประธานที่ประชมุ 
              รบัรองรายงานการประชมุ 
 
 
  ลงชื่อ______________________________ 
      นางสาวอจัฉราพร  โยธา 

เลขนกุารบรษิัท 
ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
 

หมำยเหตุ:  สรุปจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้  47 ราย                        
นบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้227,295,473 หุน้ คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 43.0293 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัท  


