


วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 
2. รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

(ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล CD-ROM)
3. ประวติัผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
4. ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะ
5. หนงัสือมอบฉนัทะ
6. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมผูถื้อหุน้

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ไดมี้มติจะจดั
ให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 วนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 09:00 
น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่1/2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ไดจ้ดัข้ึนวนัท่ี 15 ธนัวาคม  
2558 โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี (ส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 1 ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

กฎหมายบญัญติัวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่2   รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรรายงานผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นทราบ ทั้งน้ีวาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ง
มีการลงมติ  

ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

สินทรัพยร์วม    588,098,508.97 บาท 

หน้ีสินรวม    355,165,304.98 บาท 

รายไดร้วม              1,032,396,456.13 บาท 

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี               82,584,296.64  บาท 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนางบการเงิน ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ สมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบ
แสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงักล่าว ซ่ึงเป็นการ
รายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา ท่ีไดผ้า่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

กฏหมายบญัญติัวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่4   พจิารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 46 ระบุวา่หา้มมิใหจ่้ายเงินปัน
ผลประเภทอ่ืนนอกจากเงิน ก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสม
อยูห่า้มมิใหจ่้ายเงินปันผล เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) เงิน
ปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุ้น หุน้ละเท่าๆกนั โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  
เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 จ านวน 73,490,223.27 บาท (เจด็สิบสามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนสอง
ร้อยยีสิ่บสามบาทยีสิ่บเจด็สตางค)์ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
ประกอบการในรอบปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดจ่าย
ปันผลส าหรับผลประกอบการในรอบปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เน่ืองจาก
บริษทัฯมีผลประกอบการขาดทุนสะสมสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการในรอบปี 2558 ได ้ 

กฎหมายบญัญติัวา่ วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่5   พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงจ าเป็นจะตอ้ง

พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 ใน
การน้ี ผูส้อบบญัชีในสังกดัของ บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั ไดเ้ป็นผูส้อบ 
บญัชีของบริษทัฯ ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2554  และไม่ปรากฏวา่มีเหตุสมควร
ท่ีจะตอ้งเปล่ียนส านกังานสอบบญัชีแต่อยา่งใด ในปี 2559 ผูส้อบบญัชีได้
เสนอค่าสอบบญัชี เป็นจ านวน 2,730,000 บาท ซ่ึงเป็นจ านวนเงิน ค่าสอบ
บญัชี ท่ีสูงข้ึนกวา่ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 890,000 บาท 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทุนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน บริษทั 
เอส พี ออดิท จ ากดัและผูส้อบ บัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้ น ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร 
หรือ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ี
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จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด  และเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้   

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและมีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่  สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา เลขทะเบียน 4306 
และ/หรือนายสุชาติ พานิชยเ์จริญ เลขทะเบียน 4475 และ/หรือนางสาวช่ืน
ตา ชมเมิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ นางสาววนัดี 
เเอ่ียมวณิชชา เลขทะเบียน 8210  และ/หรือนางสาวยพุิน ชุ่มใจ เลข
ทะเบียน 8622   และ/หรือนายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 9922 จาก บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ประจ าปี 2559  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้
บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
รายอ่ืนของบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนไดโ้ดย
ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2559  รวมทั้งส้ินเป็นเงิน  2,730,000 บาท 
กฎหมายบญัญติัวา่  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่6   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงจ าเป็นจะตอ้ง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ส าหรับการประชุมคร้ังน้ี กรรมการผูท่ี้จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ มี
ทั้งหมด 3 ท่านดงัรายนามต่อไปน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

1. นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด กรรมการอิสระ 

2. นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการ 

3. นายสุขสันต์ กิตติภทัรพงษ ์ กรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะ                         วา่กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง 
ตามวาระในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งเป็น
ผูมี้ความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางในสาขาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัฯสามารถท่ีจะสร้างประโยชน์แก่
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บริษทัฯได ้ส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ไดรั้บการเลือกตั้งให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใน
คร้ังน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 
สรุปรายช่ือไดด้งัน้ี 

1. นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด กรรมการอิสระ 

2. นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการ 

3. นายสุขสันต์ กิตติภทัรพงษ ์ กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ระบุวา่ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) 

เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้
ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดและเพื่อการ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นสามารถใชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดย
จะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นราย
บุคคล 

ระเบียบวาระที ่7   พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เน่ืองจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ี
ประ ชุมผู ้ถื อ หุ้น ซ่ึ งคณะกรรมการ  โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบติั 
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คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใน
ขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ และบ าเหน็จกรรมการ คือ การจ่ายเบ้ีย
ประชุมกรรมการต่อคร้ัง ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 เคยอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ป็น
การจ่ายเบ้ียประชุมต่อคร้ังแยกตามต าแหน่ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประธานกรรมการ  50,000 บาท / คร้ัง 

กรรมการ   20,000 บาท / คร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / คร้ัง 

ในกรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบในวนัเดียวกนั ให้กรรมการตรวจสอบไดรั้บเบ้ีย
ประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงคร้ังเดียว 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าวมีอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2558 จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 
บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2559 ในอตัราเดิมตามท่ี
เสนอโดยจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้ งน้ีการก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและไดรั้บความเห็นชอบ
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จากท่ีประชุมคณะกรรมการแลว้ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ย
คะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯ
ตามทีไ่ด้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2/2556 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2556 ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 
มิถุนายน 2556 ไดมี้มติอนุมติัการ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษทัเอ็นซี
แอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดย
บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ต่อประชาชนเป็นคร้ัง
แรก ในระหวา่งวนัท่ี 3 – 5 พฤศจิกายน 2557 จ านวน 95ลา้นหุ้น ในราคา
หุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 171.00 ล้านบาท โดยภายหลงัหัก
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้ว คงเหลือเงินเพิ่มทุนสุทธิ 165.66ล้าน
บาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมียอดเงินคงเหลือ ดงัน้ี  

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
(ก่อนการเปล่ียนแปลง) 

จ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะใช ้
จากการเพิ่ม

ทุน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนเงินท่ี
ใชไ้ปส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 57 

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงินท่ี
ใชไ้ประหวา่ง

วนัท่ี 
1 ม.ค. – 30 
มิ.ย. 58 

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงินท่ี
ใชไ้ประหวา่ง

วนัท่ี 
1 ก.ค. – 31 
ธ.ค. 58 

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 58 

(ลา้นบาท) 

1.ลงทุนซ้ือรถบรรทุก
หวัลาก-หางลาก

70.00 - 6.91 4.20 58.89 

2. ช าระคืนหน้ีสถาบนัการเงิน 51.00 51.00 - - - 
3. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 44.66 44.66 - - - 

รวมทั้งส้ิน 165.66 95.66 6.91 4.20 58.89 

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพื่อด าเนินธุรกิจ
ขนส่งทางบกในประเทศข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจขนส่งทาง
บกในประเทศ อีกทั้งการซ้ือรถหวัลากท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นเพียงพอต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนัแลว้ โดยยงัมี   เงินคงเหลือจากการ
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ด าเนินการตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนดงักล่าวเท่ากบั 58.89 ลา้น
บาท ดงันั้นท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559 จึงมีมติอนุมติัเห็นชอบใหเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์าร
ใชเ้งินเพิ่มทุน IPO คงเหลือดงักล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 
และเพื่อการลงทุนในอนาคต เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี สามารถสรุปตารางวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่ม
ทุน IPO และจ านวนเงินคงเหลือภายหลงัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์
เป็นดงัน้ี  

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน 
(หลงัการเปล่ียนแปลง) 

จ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะใช ้
จากการเพิ่ม

ทุน 
(ลา้นบาท) 

จ านวนเงินท่ี
ใชไ้ปส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 57 

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงินท่ี
ใชไ้ประหวา่ง

วนัท่ี 
1 ม.ค. – 30 
มิ.ย. 58 

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงินท่ี
ใชไ้ประหวา่ง

วนัท่ี 
1 ก.ค. – 31 
ธ.ค. 58 

(ลา้นบาท) 

จ านวนเงิน
คงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 
ธ.ค. 58 

(ลา้นบาท) 

1.ลงทุนซ้ือรถบรรทุก
หวัลาก-หางลาก

11.11 - 6.91 4.20 0.00 

2. ช าระคืนหน้ีสถาบนัการเงิน 51.00 51.00 - - - 
3. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 103.55 44.66 - - 58.89 

รวมทั้งส้ิน 165.66 95.66 6.91 4.20 58.89 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ ดว้ยเหตุผล
ดงักล่าวขา้งตน้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแกไ้ข
วตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินเพิ่มทุน IPO ของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556  
กฎหมายบญัญติัวา่ มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
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ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญเพ่ือน ามาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 119 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เม่ือไดรั้บ
อนุมติัจากท่ีประชุม ผูถื้อหุน้แลว้บริษทัอาจโอนทุนส ารองตามมาตรา 51 
(ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั) และทุนส ารองตามมาตรา 116 (ทุนส ารอง ตาม
กฎหมาย) หรือเงินส ารองอ่ืนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัก็ได ้
การชดเชยผลขาดทุนดงักล่าวใหห้กัชดเชย จากเงินส ารองอ่ืนก่อนแลว้จึง
หกัจากทุนส ารองตามมาตรา 116 และทุนส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั มีผล
ขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 73,490,223.27 บาท ทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 190,923,427.26 
บาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย:บาท ก่อนลา้ง 
ขาดทุนสะสม 

ชดเชยเพื่อลา้ง 
ขาดทุนสะสม 

หลงัลา้ง 
ขาดทุนสะสม 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 190,923,427.26 (62,990,223.27) 127,933,203.99 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 

- จดัสรรแลว้ ทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

10,500,000.00 

(73,490,223.27) 

(10,500,000.00) 

73,490,223.27 

- 

- 
รวม 127,933,203.99 - 127,933,203.99 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ เห็นควรใหเ้สนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย
จ านวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 
62,990,233.27 บาท เพื่อชดเชยผลการขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษทัฯ 
ทั้งน้ีภายหลงัจากบนัทึกบญัชีเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯแลว้
นั้น บริษทัฯคงเหลือบญัชีส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 127,933,203.99 บาท 
(หน่ึงร้อยลา้นเจด็หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยเกา้สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค)์ และผล
การขาดทุนสะสมของบริษทัจะเท่ากบัศูนย ์ ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้หากบริษทัมีก าไรในอนาคต  
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กฎหมายบญัญติัวา่ มติวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

ระเบียบวาระที ่10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือ
ช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 ทั้งน้ี หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว
และเอกสารแนบ จะตอ้งน ามามอบต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุม   

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ  กรรมการ 
      นายกิตติ  พวัถาวรสกุล 

กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 
บริษัท เอ็นซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 

วนั เวลา และสถานที ่

การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 
จ ากดั ( มหาชน ) ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2558  เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิต้ีทาว
เวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี        ประธานกรรมการ 
2. นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายสมชาย ชาญพฒันากร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการ 
6. นายสุขสันต ์กิตติภทัรพงษ์ กรรมการ 
7. นายวญัเทนนัท ์เตชะมรกต กรรมการ 
8. นางสาวเนติรัด สังขง์าม กรรมการ 
9. นางสาวพรทิพย ์แซ่ล้ิม กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
2. นางสาวดวงสมร ศุภศกัด์ิสุทศัน์ เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

การประชุมคร้ังน้ีมี ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
(“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ เป็นพิธีกรท่ีประชุม โดยได้กล่าว
ต้อนรับผูถื้อหุ้นสู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล         
โลจิสติกส์ จ ากดั  ( มหาชน )  (“บริษทัฯ”) (“ท่ีประชุม”) และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดงัน้ี (ทั้งท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉนัทะ)  

มาประชุมดว้ยตนเอง 43 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 188,114,580  หุน้ 
รับมอบฉนัทะ  22 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้   58,925,101  หุน้ 

รวม  65 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 247,039,681  หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ    58.8190 % 

ซ่ึงนบัจ านวนหุ้นทั้งหมดได ้247,039,681 หุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 58.8190% ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษทั 420,000,000 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดว่าจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงใน
สามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

พิธีกรเรียนเชิญประธานฯ เปิดประชุม ประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรับกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นสู่
การประชุมวิผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั  ( มหาชน )  
ซ่ึงเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีสองหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 จากนั้นพิธีกรไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเรียนเชิญ
และแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมคร้ังน้ีแก่ผูถื้อหุน้ 3 ทางดงัน้ี 1. บริษทัฯไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงั
ผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย ์2. บริษทัฯไดมี้การลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 3. บริษทัฯไดล้งรายละเอียด
การประชุมไวใ้นเวป็ไซตข์องบริษทั 18 วนัก่อนวนัประชุม 

เพื่อเป็นการให้การประชุมด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบ
ถึงระเบียบการประชุม หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนบัคะแนน และการประกาศผล
คะแนนโดยมีส าระส าคญัดงัน้ี 

1. ส าหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้
ตามจ านวนหุน้ท่ีมี หรือตามจ านวนหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะแบบ ก. มา โดยถือวา่ 1 หุ้น
มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียง
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ได ้ ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะแบบ ข ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดท้ าการระบุการลงคะแนน
มาแลว้ ผูรั้บมอบจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวโ้ดยในการลงคะแนน
สามารถเลือกได ้ดงัน้ีคือ เห็นดว้ย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง 

2. เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหส้ าหรับกรณีต่างๆดงัน้ี
2.1.  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง
2.2.  ผูรั้บมอบฉนัทะ ไดรั้บการมอบฉนัทะแบบ ก และ ข ในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะให้

สิทธิผูรั้บมอบฉนัทะลงคะแนนแทนไดใ้นวาระท่ีระบุ  เจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนจะ
ไม่พิมพบ์ตัรคะแนนในกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ
แลว้ โดยมอบให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู ้
มอบฉนัทะประสงค ์

3. ก่อนท่ีจะท าการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่าน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ได ้กรณีท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการจะสอบถามให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมยกมือ แจง้ช่ือ นามสกุล และ
ช้ีแจง วา่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

4. ส าหรับในการลงทะเบียนและการนบัคะแนน บริษทัจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์และการ
นบัคะแนนโดยระบบบาร์โคด้ เพื่อความถูกตอ้ง สะดวกและความรวดเร็วของผูถื้อหุ้น
ทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และ
ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯจะเรียกเก็บบตัรลงคะแนน กรณีท่ีผูถื้อหุ้น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเป็นไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียงเท่านั้น

5. หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากห้องประชุมก่อนปิด

ประชุม หากประสงคท่ี์จะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ให้ส่งบตัรลงคะแนนพร้อม

ลงลายมือช่ือให้กบัเจา้หนา้ท่ีก่อนท่ีจะออกจากห้องประชุม ทางบริษทัฯจะไดบ้นัทึก

การลงคะแนนของผูถื้อหุน้

6. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากท่ีผู ้ถือหุ้นอนุมติัในแต่ละวาระ โดยผลการ

นบัคะแนน จะเป็นการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเอง ผูรั้บมอบฉนัทะท่ี

ไดรั้บสิทธิใหล้งคะแนนแทน รวมถึงกรณีท่ีผูม้อบฉนัทะระบุคะแนนล่วงหนา้ผา่นทาง

ผูรั้บมอบฉันทะ และในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานฯ จะท าการ

โหวตเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นการช้ีขาด
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ส าหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี ้

วาระท่ี 1 และ 5 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงไม่นบัผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานเสียง ก าหนดให้
หุน้หน่ึงหุน้เป็นคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานฯ จะท าการออกเสียง
เพิ่มอีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นการช้ีขาด  

วาระท่ี 2 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และไม่มีผูค้ดัคา้นตั้งแต่ร้อยละสิบ ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ก าหนดให้หุ้นหน่ึง
หุน้เป็นคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานฯ จะท าการออกเสียงเพิ่มอีก
หน่ึงเสียงเพื่อเป็นการช้ีขาด 

วาระท่ี 3 และ 4  จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียง 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ก าหนดให้หุ้นหน่ึงหุ้นเป็นคะแนนเสียงหน่ึงเสียง ในกรณีท่ีผลการลงคะแนน
เท่ากนั ท่านประธานฯ จะท าการออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเพื่อเป็นการช้ีขาด 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อความ
โปร่งใสในการนบัคะแนน บริษทัไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น 1 รายท าหนา้ท่ีอาสาสมคัรในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการนบัคะแนน ซ่ึงมีนางสาวกมลทิพย ์คงถ่ินฐาน ผูถื้อหุ้น ยกมือเพื่ออาสาเป็นตวัแทนในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน จากนั้นจึงเปิดประชุม โดยไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี  

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ ตามเอกสารแนบ 1 ทั้งน้ีประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ดังกล่าว ทั้ งน้ี เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 28เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้รับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ  
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

รวมจ านวนผูมี้สิทธิออกเสียง 247,055,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เห็นดว้ย จ านวน   247,055,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง จ านวน    -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ: 
1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 16,100 หุน้

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 67 ราย คิดเป็น 247,055,781 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่2  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริษัทรุ่นที ่1 (“NCL-W1”) เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

ประธานฯ ขอให ้นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี เสนอรายละเอียดการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) เพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยนายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี ไดเ้สนอรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ย 2 ดงัน้ี 
ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์  จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) รุ่นท่ี 1 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “NCL-W1”)  

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้

จ านวนท่ีออกและเสนอขาย : 140,000,000  หน่วย 

จ า น วน หุ้ น ท่ี อ อก เพื่ อ ร อ ง รั บ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 140,000,000  หุน้ (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท) 

วธีิการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ใน
กรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิต ่ากวา่ 1 หน่วยใหปั้ดทิ้ง 
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หลังจากท่ีมีการรายงานรายละเอียดเสร็จส้ินแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สอบถามรายละเอียด  

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงวตัถุประสงค์การเพิ่มทุนวา่ใชใ้นการขยายกิจการ
นั้น ใชใ้นดา้นใดบา้ง เน่ืองจาก Warrant มีอายุ 2 ปี หากราคาหุ้นไม่สูงความเป็นไปไดใ้นไดเ้งินเพิ่มทุนจะ
นอ้ย และหากไม่ไดรั้บเงินจากการเพิ่มทุน จะส่งผลกระทบต่อการขยายกิจการหรือไม่ เน่ืองจากไดท้ราบข่าว
วา่จะไดง้านขนส่งเพิ่มข้ึน 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงผูถื้อหุน้ถึงข่าวท่ีไดรั้บ
นั้น เป็นการย  ้ าถึงรายได้ของบริษัทฯท่ีเคยจัดแถลงข่าวแล้วก่อนหน้าน้ี 3 ประเด็น คือ หน่ึง เร่ืองผล
ประกอบการในไตรมาสสาม ปี 2558 ท่ียกเลิกโครงการระนองท าให้บริษทัฯ มีผลขาดทุน สอง การออก 
Warrant เพิ่มทุน และสาม เร่ืองโครงการในอนาคต ซ่ึงแถลงข่าววา่ในไตรมาสส่ี ปี 2558 จะมีผลก าไรจาก
การด าเนินธุรกิจปกติ หลงัจากท่ียกเลิกโครงการระนองแลว้  

โครงการอนาคตท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน คือ การขยายฐานลูกคา้ใหม่ เพื่อให้เครดิตกบั
ลูกคา้ การซ้ือตูค้อนเทนเนอร์เพื่อลดตน้ทุนการเช่า และการขยายส านักงานสาขาในต่างประเทศ ซ่ึงหาก
บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ จะสะทอ้นในราคาหุ้น ดงันั้นบริษทัฯ จึงตดัสินใจออก 
Warrant เพื่อให้เวลาพิสูจน์ผลงาน โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิใชสิ้ทธิแปลงสภาพหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัฯ พิจารณา
แล้วว่าเป็นการยุติธรรมส าหรับผูถื้อหุ้น เน่ืองจากหากผูถื้อหุ้นเห็นผลงาน และใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น 
บริษทัฯ จะไดเ้งินเพื่อใชข้ยายงานต่อ ส่วนการตั้งราคา 4 บาท เป็นราคาท่ีใชพ้ิสูจน์ในการแสดงผลงานแก่ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมี
มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าว 

อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ : 2  ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั : ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น 
(เวน้แต่จะมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั : 4.00 บาท (ส่ีบาท) ต่อ 1 หุ้นสามญั (เวน้แต่จะมีการปรับราคาใช้
สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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นายศกัด์ิชยั สกุลศรีมนตรี ผูรั้บมอบฉนัทะจาก นายสุวรรณ เดชะรินทร์ ผูถื้อหุ้น สอบถาม
เพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. เหตุผลของการออกเป็น Warrant ซ่ึงมีอาย ุ2 ปี หากประสบความส าเร็จและตอ้งการใชเ้งินด่วนในปี
หนา้บริษทัฯ จะท าอยา่งไร

2. ความสามารถในการกูเ้งินของบริษทัฯ ขณะน้ีเป็นอยา่งไร
3. หน่ึงในวิธีการขยายงานของบริษทัฯ เพื่อซ้ือตูค้อนเทนเนอร์ ตอ้งการทราบรายละเอียดของตูค้อน

เทนเนอร์ท่ีตอ้งการซ้ือ
4. ส านกังานท่ีสิงคโ์ปร์ มีก าไรน าส่งกลบัมาบริษทัฯ แม่ในประเทศไทย หรือไม่
5. ปัญหาสายการบินไทย เน่ืองจากประเทศไทย ถูก FAA ลดมาตรฐานซ่ึงมีผลถึงขั้นถูกห้ามบินเขา้

สหรัฐอเมริกามีผลกระทบกบับริษทัฯ หรือไม่

นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงผูถื้อหุ้น จากค าถามใน
แต่ละขอ้ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะขยายงานในระดบัหน่ึง และการใช้สิทธิแปลงสภาพจาก
Warrant เป็นหุ้นสามญั สามารถใชสิ้ทธิไดต้ั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2559 ซ่ึงหากราคาหุ้นสะทอ้นถึง
ผลงาน ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัไดท้นัที ซ่ึงบริษทัฯจะไดเ้งินเพื่อขยายกิจการได้
ทนัทีเช่นกนั

2. PE ของบริษทัฯ อยูท่ี่ 1.4 เท่า ซ่ึงยงัมีความสามารถในการก่อหน้ี และช าระหน้ีพอสมควร
3. ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีบริษทัฯ มีแผนซ้ือ จ านวน 1,000-3,000 ตู ้ราคาเฉล่ีย USD 1,500 ต่อตู ้โดยสั่งซ้ือ

จากต่างประเทศ
4. ส านกังานท่ีสิงค์โปร์มีก าไร ซ่ึงเม็ดเงินยงัอยู่ท่ีส านกังานท่ีสิงคโ์ปร์เพื่อใชใ้นการขยายงานต่อ โดย

อนาคตจะมีการส่งก าไรกลบัมาบริษทัฯ แม่ในประเทศไทย
5. บริษทัฯ มีงานขนส่งทางอากาศไม่มาก ส่วนใหญ่รองรับส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการส่งของเร่งด่วน ซ่ึง

การลดมาตรฐานของ FAA ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ เน่ืองจากมีสายการบินหลายสายให้เลือกใช้
บริการ

 นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุ้น สอบถามถึงการขยายฐานลูกค้าของบริษทัฯ 
มุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้กลุ่มใด และลูกคา้ปัจจุบนัเนน้กลุ่มใด 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงผูถื้อหุ้นวา่ ตั้งแต่ก่อน
บริษทัฯ จะเขา้ตลาด ทางบริษทัฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกคา้รายใดรายหน่ึงเกินร้อยละ 25 ฐานลูกคา้ของบริษทัฯ 
กระจายทั้งกลุ่มเกษตรกรรม อุตสาหกรรมทัว่ไป ช้ินส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิก เส้ือผา้ อุตสาหกรรมหนกั 
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ปิโตรเคมีคอล และประเทศคู่คา้ บริษทัฯ ไม่เนน้คู่คา้ทวีปใดทวีปหน่ึงเป็นหลกั รายไดข้องบริษทัฯ กระจาย
ทัว่ทั้ง เอเชีย ยโุรป อเมริกา ในสัดส่วนค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั 

เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) เพื่อจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีรายละเอียด ตามท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษทัรุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษของใบส าคญัแสดง
สิทธิต ่ากวา่ 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สามารถซ้ือหุ้นสามญัใหม่ได ้1 หุ้น ก าหนด
ราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ของใบส าคญัแสดงสิทธิ เท่ากบั 4 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุก
ประการ  

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูม้าประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง โดยนบัคะแนนงดออกเสียง และไม่มีผูค้ดัคา้นตั้งแต่ร้อยละสิบ ของผูม้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดงัน้ี

รวมจ านวนผูมี้สิทธิออกเสียง 247,068,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เห็นดว้ย จ านวน   247,068,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง จ านวน    -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ : 
1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูม้า

ประชุมและ มีสิทธิออกเสียง โดยนบัคะแนนงดออกเสียง และไม่มีผูค้ดัคา้นตั้งแต่ร้อยละสิบของผูม้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 12,601 หุน้
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 70 ราย คิดเป็น 247,068,382 หุน้ 

18



ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ ขอให ้นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีรายงานต่อท่ีประชุม นาย
ชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ โดยการออกหุน้สามญัใหม่น้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั โดยเห็นควรให้น าเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 35,000,000 บาท จากเดิมท่ีมี
ทุนจดทะเบียนจ านวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 140,000,000 บาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่จ  านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ NCL-W1 ซ่ึงการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงินทุน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และขยายกิจการของบริษทัฯ 

หลงัจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดเสร็จส้ินแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม
และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จ านวน 35,000,000 บาท จากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียนจ านวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จ  านวน 140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 
บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 ซ่ึงการเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบ
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินทุน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน และขยายกิจการของบริษทัฯ
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูม้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง โดยนบัคะแนนงดออกเสียง ดงัน้ี

รวมจ านวนผูมี้สิทธิออกเสียง 247,068,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เห็นดว้ย จ านวน   247,068,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน        -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง จ านวน    -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ : . มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี 
ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนบัคะแนนงดออกเสียง 
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ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี รายงานเร่ืองน้ีต่อ
ท่ีประชุม นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการพิจารณา
แล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 

“ขอ้ 4  
ทุนจดทะเบียนจ านวน      140,000,000 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น           560,000,000 หุน้ (หา้ร้อยหกสิบลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ       0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น   
หุน้สามญั   560,000,000 หุน้ (หา้ร้อยหกสิบลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ      - หุน้ (- หุน้)” 

หลงัจากท่ีมีการช้ีแจงรายละเอียดเสร็จส้ินแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม
และแสดงความคิดเห็น ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
ดงัน้ี 

“ขอ้ 4  
ทุนจดทะเบียนจ านวน      140,000,000 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบลา้นบาท) 
แบ่งออกเป็น           560,000,000 หุน้ (หา้ร้อยหกสิบลา้นหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ       0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น   
หุน้สามญั   560,000,000 หุน้ (หา้ร้อยหกสิบลา้นหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ      - หุน้ (- หุน้)” 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของผูม้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง โดยนบัคะแนนงดออกเสียง ดงัน้ี 

รวมจ านวนผูมี้สิทธิออกเสียง 247,068,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เห็นดว้ย จ านวน   247,068,382 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง จ านวน    -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ : . มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนบัคะแนนงดออกเสียง 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี รายงานเร่ืองน้ีต่อ
ท่ีประชุม นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ คณะกรรมการพิจารณา
แลว้ เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 140,000,000 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท สรุปไดด้งัน้ี 

จดัสรรให้แก ่ จ ำนวนหุ้น อตัรำสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

รำคำขำย 
(บำทตอ่หุ้น) 

วนั เวลำ จอง
ซือ้ และช ำระ
เงินคำ่หุ้น 

หมำยเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ
กำรใช้สทิธิแปลงสภำพ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ของบริษัทรุ่นท่ี 1  
(“NCL-W1”) 

140,000,000 3 : 1 0.00 (ศนูย์บำท) 
(รำคำใช้สทิธิ 

4.00 บำทตอ่หุ้น) 

- อำย ุ2 ปี 

โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 
มอบหมายเป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้สอดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย ์
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หลังจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแล้ว บริษทัฯ ต้องจดทะเบียนจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น โดยก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 วนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูมี้สิทธิ
ไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 โดยคาดวา่จะสามารถท าการซ้ือขาย NCL-W1 ใน
เดือนมกราคม 2559 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายอนุ วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงหลกัการในการก าหนดอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิมต่อ
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ 3:1 เน่ืองจากโดยปกติการซ้ือขายหุน้จะซ้ือขายในปริมาณทุก ๆ 100 หุ้น หากผูถื้อหุ้น
ท่านใดมีจ านวนหุ้นท่ีหารดว้ย 3 ไม่ลงตวัก็จะถูกปัดเศษทิ้ง และสอบถามเพิ่มเติมถึงเงินท่ีไดใ้นการเพิ่มทุน
นั้นสามารถใชไ้ดก่ี้ปี 

นายชาญวฒิุ วรรณโภสพ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี ไดช้ี้แจงผูถื้อหุน้ให้ทราบวา่ หลกัเกณฑ์ใน
การก าหนดอตัราส่วนนั้น ทางคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึง จ านวนเงินท่ีตอ้งการใชคื้อ 560,000,000 บาทใน
การขยายธุรกิจในอนาคต แลว้น ามาหารดว้ยราคาต่อหุ้นไดผ้ลลพัธ์เป็นจ านวนหุ้นท่ีตอ้งการเพิ่ม และน ามา
ค านวณหาสัดส่วนต่อจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม จึงเป็นท่ีมาของอตัราส่วนดงักล่าว 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารช้ีแจงผูถื้อหุ้นวา่ หากไดเ้งิน
จากการเพิ่มทุนดงักล่าวทั้งหมด และสามารถขยายโครงการทั้งสามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดย
อตัราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 20-30 ต่อปี หลงัจากท่ีไดเ้งินทั้งหมดนั้นบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้
อยา่งต่อเน่ืองต่อไปอีกประมาณ 3 ปี ซ่ึงหากเงินทุนไม่พอ และบริษทัฯตอ้งการใชเ้งินด่วน จะตอ้งพิจารณา
หาวธีิและขออนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ทุกประการ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 ในอตัราส่วน 3 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 
4 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ  

ประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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รวมจ านวนผูมี้สิทธิออกเสียง 247,148,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
เห็นดว้ย จ านวน   247,148,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสียง จ านวน    -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

หมายเหตุ: 
1. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
2. ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจ านวน 3 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 80,401 หุน้

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม 73 ราย คิดเป็น 247,148,783 หุน้ 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
กรรมการ และผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม และปิดการประชุมเม่ือเวลา 10.44 น. 

(ลงช่ือ)         ประธานท่ีประชุม 
      (ฯพณฯ กร ทพัพะรังสี) 
รับรองรายงานการประชุม 

ลงช่ือ________________________________ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม                
      (นางสาวดวงสมร  ศุภศกัด์ิสุทศัน์)            

หมายเหตุ: ภายหลงัเร่ิมการประชุมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน 8 ราย (ทั้งท่ีเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองและโดยผูรั้บมอบฉันทะ) รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้รวมประชุมทั้งส้ินจ านวน 73
ราย นบัจ านวนหุ้นทั้งหมดได ้ 247,148,783 หุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 58.8449% ของจ านวนหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดท้  าการปรับปรุงจ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัฯ 
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ : นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด 
Name : Mr. Pongpun Kongkumnerd 

อาย ุ(ปี) : 54 ปี 
Age (Year) : 54 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Director / Audit Committee Chairman 
ช่ือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตัง้แตว่นัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 
From Date 4 February 2013 
วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ /  

National Institute of Development Administration (NIDA) 
Master Degree Major พฒันาเศรษฐกิจ / Development Economics  
ปริญญาตรี 
Bachelor Degree 

สาขา 
Major 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University  
ธุรกิจการเกษตร / Bachelor of Science Program in Agribusiness 

2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

2558 
Year 2015 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Certificate Program (DCP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงปี พ.ศ. ช่ือบริษัท ต าแหน่ง 

Year Company Position 
2526 – 2527 
Year 1983 - 1984 

FMA Corporation Thailand Sales Representative 

2529 - 2532  
Year 1986 - 1989 

Krung Thai Bank Spot Dealer 

2532 – 2535 
Year 1989 - 1991 

Krung Thai Bank Chief of Corporate 

2535 – 2538 
Year 1992 – 1995 

Indosuez Bank Chief of Corporate 

2538 – 2539  
Year 1995 – 1996 

Indosuez Bank Deputy Treasurer 

2540 – 2544 
Year 1997 – 2001 

Credit  Agricole Indosuez FVP & Treasurer 
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2544 – 2546 
Year 2001 - 2003 

Credit  Agricole Indosuez SVP & Treasurer 

2546 - 2554  
Year 2003 - 2011 

การประปานครหลวง 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) 

CFO 

2554 – 2555 
Year 2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. Assistant Managing Director 

2558 
Year 2015 

MCOT Public Company Limited Executive Vice President, CFO 

การเข้าประชุมในปี 2558 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7ครัง้
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง - 
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ : นายกิตต ิพวัถาวรสกลุ 
Name : Mr. Kitti Phuathavornskul 
อาย(ุปี) : 49 ปี 
Age (Year) : 49 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง : กรรมการ 
Position : Director / CEO 
ช่ือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตัง้แตว่นัท่ี 7 สิงหาคม 2556 
Form Date 7 August  2013 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / Assumption University 
Bachelor Major Bachelor of  Business  Administration 
2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

2557 
Year 2014 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงปี พ.ศ. ช่ือบริษัท ต าแหน่ง 

Year Company Position 
2539 – 2556 
Year 1996 - 2013 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 
NCL International Logistics Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

2556 – ปัจจบุนั 
Year 2013 - Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั  (มหาชน) 
NCL International Logistics Public Company Limited  

กรรมการ 
Director 

การเข้าประชุมในปี 2558 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 
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ประวัตโิดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ : นายสขุสนัต์  กิตติภทัรพงษ์ 
Name : Mr. Suksan Kittipattarapong 
อาย(ุปี) : 49 ปี 
Age (Year) : 49 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง : กรรมการ 
Position : Director / Vice President 
ช่ือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตัง้แตว่นัท่ี 29 มีนาคม 2554 
Form Date 29 March 2011 

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปวส. สาขา ช่างยนต์ / โรงเรียนช่างกลสรุาษฎร์ธานี 
Diploma Major Diploma in Mechanical Power Technology 
2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงปี พ.ศ. ช่ือบริษัท ต าแหน่ง 

Year Company Position 
2540 – 2549 
Year 1997 - 2006 

บจก.โชคฉตัรชยั 
Chok Chat Chai Co., Ltd. 

ผู้จดัการ 
Manager 

2549 – 2554 
Year 2006 - 2011 

บจก.เพชรสรุาษฎร์ เทรดดิง้
Petch Surat Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

2554 – ปัจจบุนั 
Year 2011 - Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั  (มหาชน) 
NCL International Logistics Public Company Limited  

กรรมการ 
Director 

การเข้าประชุมในปี 2558 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 
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ประวัตโิดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ : นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด 
Name : Mr. Pongpun Kongkumnerd 

อาย ุ(ปี) : 54 ปี 
Age (Year) : 54 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position : Director / Audit Committee Chairman 
ช่ือบริษัท (“บริษัทฯ”) : บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
Company : NCL International Logistics Public Company Limited 
ตัง้แตว่นัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2556 
From Date 4 February 2013 
วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ /  

National Institute of Development Administration (NIDA) 
Master Degree Major พฒันาเศรษฐกิจ / Development Economics  
ปริญญาตรี 
Bachelor Degree 

สาขา 
Major 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University  
ธุรกิจการเกษตร / Bachelor of Science Program in Agribusiness 

2556 
Year 2013 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

2558 
Year 2015 

อบรม 
Course 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Director Certificate Program (DCP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงปี พ.ศ. ช่ือบริษัท ต าแหน่ง 

Year Company Position 
2526 – 2527 
Year 1983 - 1984 

FMA Corporation Thailand Sales Representative 

2529 - 2532  
Year 1986 - 1989 

Krung Thai Bank Spot Dealer 

2532 – 2535 
Year 1989 - 1991 

Krung Thai Bank Chief of Corporate 

2535 – 2538 
Year 1992 – 1995 

Indosuez Bank Chief of Corporate 

2538 – 2539  
Year 1995 – 1996 

Indosuez Bank Deputy Treasurer 

2540 – 2544 
Year 1997 – 2001 

Credit  Agricole Indosuez FVP & Treasurer 
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2544 – 2546 
Year 2001 - 2003 

Credit  Agricole Indosuez SVP & Treasurer 

2546 - 2554  
Year 2003 - 2011 

การประปานครหลวง 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) 

CFO 

2554 – 2555 
Year 2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. Assistant Managing Director 

2558 
Year 2015 

MCOT Public Company Limited Executive Vice President, CFO 

การเข้าประชุมในปี 2558 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครัง้
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7ครัง้
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตวั) 
ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 

เขียนที่ ....................................................................... 
Written at 

วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
Date    Month      Year 

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาติ...................................................................... 
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................ 
Address Road Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................................... 
Amphur / Khet Province Postal Code 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 
being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
Ordinary share  shares and have the right to vote equal to votes 
หุ้นบริุมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 4)  

 กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี        อยู่บ้านเลขที่ ............................................. 
 Name     age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code      or 

 หรือ (Or) 
1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี    อยู่บ้านเลขที่ ............................................. 

   Name       age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code  or 

2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี    อยู่บ้านเลขที่ ........................................... 
   Name       age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province Postal Code  

ตดิอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2559 ในวนัพฤหสัที่ 28 
เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 09:00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders  2016  Thursday 
April 28,  2016 at 10.00 a.m. registration at 09:00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 

       ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 

       ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 

       ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Note: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to many proxies for splitting votes. 

ผู้ที่มำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

เขียนที่ ....................................................................... 
Written at 

วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
Date      Month     Year 

 (1) ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาติ............................................................................ . 
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................ 
Address Road Tambol / Khwaeng 

อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์........................................... 
Amphur / Khet Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ         บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 
being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
Ordinary share  shares and have the right to vote equal to votes 
หุ้นบริุมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
preference share shares and have the right to vote equal to votes 

3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4)
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 4)

 กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี        อยู่บ้านเลขที่ ............................................. 
 Name     age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code      or 

 หรือ (Or) 
1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี    อยู่บ้านเลขที่ ............................................. 

   Name       age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province Postal Code  or 

2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี    อยู่บ้านเลขที่ ........................................... 
   Name       age years,  residing at 

ถนน ...........................................................   ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road        Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จงัหวดั ...............................................................................................   รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province Postal Code  

ตดิอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 ในวนั
พฤหสัที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 09:00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders  2016  Thursday 
April 28,  2016 at 10.00 a.m. registration at 09:00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
Agenda Item 1  Approval of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

 วำระที่   2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
Agenda Item 2  To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2015 

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2558 

Agenda Item 3  To consider and approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2015 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที่  4 พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2558 
Agenda Item 4 To Consider and Approve not to pay dividend for the operations performance of 2015 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที่  5 พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 
Agenda Item 5 To Consider and Appoint the Auditors and to Determine the Audit Fee 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 
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วำระที่ 6 พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item 6 To Consider and Elect Directors to Replace the Retiring Directors 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำร 
Agenda Item 7 To Consider and Determine the Directors’ Remuneration 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัตแิก้ไขวัตถุประสงค์ในกำรใช้เงนิเพิ่มทุน  
Agenda Item 8 To Consider and Approve the Amendment of the Company’s Objectives in the Increase of Registered Capital with IPO

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที่ 9        พจิำรณำอนุมัตกิำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญเพื่อน ำมำล้ำงผลขำดทุนสะสมของบริษัท 
Agenda Item 9 To Consider and Approve the Transfer of Legal Reserve and Share Premium in order to Compensate the Company’s 
Accumulated Loss 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที่ 10        พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item 10 To Consider Other Matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 
have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be 
the actions performed by myself/ourselves. 

  ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 

       ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 

       ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 

       ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ...............................................................) 

หมายเหต/ุRemarks 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to many proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director.

3. กรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

ผู้ที่มำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับนีม้ำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจ ำต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัพฤหสัที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 09:00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตีท้าว
เวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 

For the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders  2016  on Thursday  April 28,  2016 at 10.00 a.m. registration at 09:00 a.m at 
The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 

วำระที่  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain

วำระที่  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain

วำระที่  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain

วำระที่  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

ลงช่ือ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(........................................................) 
วนัที่/Date……………………………..   

ลงช่ือ/Signed………………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(........................................................) 
วนัท่ี/Date…………………………….. 
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