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   วนัท ี9 พฤษภาคม 2560 

เรือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้นครงัที 1/2560  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์ จํากดั ( มหาชน ) 

 

สิงทสี่งมาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

 2.    สรุปแก้ไขรายละเอียดเบอืงต้นของการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซอืหุ้นสามญัของ 

  บริษัท รุ่นที 2 (“NCL-W2”) ทีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 

 3. แบบรายงานการเพิมทนุ (F 53-4)   

 4. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 5. เอกสารและหลักฐานทีต้องใช้เพือเข้าประชมุผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 

 6. นิยามกรรมการอสิระและรายละเอยีดเกียวกบักรรมการอสิระ 

  ทีบริษัทเสนอชือให้เป็นผู้ รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. (พร้อมใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.)  

 8. แผนทสีถานทีจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

   

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชนัแนล โลจิสติกส์  จํากดั (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียก

ประชมุวิสามญัผู้ ถือครังที 1/2560 ในวนัที 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตีทาว

เวอร์ ชนั 28 เลขที 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 

ระเบียบวาระท ี1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้จดัขึนวนัที 26 เมษายน 2560 โดยได้

มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ซึงได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด ปรากฏตามสําเนารายงานการ

ประชมุตามทีแนบมาพร้อมกนันี (สิงทสี่งมาด้วยลําดบัที 1) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2560 เมือวันที 26 เมษายน 2560 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ครบถ้วน

ถกูต้องแล้ว จึงเห็นสมควรให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมฉบบั

ดงักล่าว  
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   วาระนีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท ี2    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดของการออกใบสาํคัญ

แสดงสทิธิ “NCL-W2” 

2.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดของการออก

ใบสาํคัญแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นท ี2 “NCL-W2” ในเรืองเกียวกับจํานวน

และวิธีการจัดสรร    รวมถึงเงือนไขรายละเอียดอืนๆ ทเีกียวข้อง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดหลกัเกณฑ์

ในการคํานวณสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับใบสําคญัแสดงสิทธิทีออกใหม่ทีขอ

อนุญาตเสนอขายในครังนี เมือรวมกบัจํานวนหุ้นทบีริษัทจดัไว้เพือรองรบั

ใบสําคญัแสดงสิทธิในครังอนื ต้องไมเ่กินร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ย

ได้แล้วทงัหมดของบริษทั ทงันี สืบเนืองจากทีประชุมสามญัผู้ทีหุ้นประจําปี 2560 

ซงึประชมุเมือวนัที 26 เมษายน 2560 มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุติัออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิทจีะซือหุ้นสามญัทีออกใหมข่องบริษัทรุ่นที 2 (“NCL-W2”) 

เพือจดัสรรให้แกผู้่ถือหุ้นเดิมของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  

จํานวน 64,650,000 หนว่ย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิมต่อ 1 

หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ซึงสัดส่วนจํานวนหุ้นรองรับข้างต้นเกินกวา่ทตีลาด

หลกัทรัพย์และกฎหมายกําหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เพือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ

พิจารณาแล้ว  จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้ น เพือพิจารณาอนุมติัการแก้ไข

เปลียนแปลงรายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ รุ่นที 2 (“NCL-W2”) 

ในเรืองเกียวกับจํานวนและวิธีการจดัสรร รวมถึงเงือนไขรายละเอียดอืนๆ ที

เกียวข้อง จากเงือนไขเดิม อนุมติัออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือ

หุ้นสามญัทีออกใหมข่องบริษัทรุ่นที 2 (“NCL-W2”) เพือจดัสรรให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จํานวน 64,650,000 หน่วย 

โดยไมคิ่ดมลูค่า ในอตัราส่วน 6.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็น

เงือนไขใหมคื่อ อนมุติัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัที

ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที 2 (“NCL-W2”) เพือจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้ นเดิม จํานวน 

63,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.6 หุ้ นเดิมต่อ 1 หน่วย

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเบืองต้น ของ

การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 2) 
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   วาระนีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ สามในสี ของจํานวนเสียง

ทงัหมดของผู้ ถือหุ้นซงึมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้น

ซึงถือหุ้ นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีมา

ประชมุออกเสียงคดัค้านการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธินี 

 

2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดของการจัดสรร

หุ้นสามัญเพมิทนุ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอยีดของของการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที 2 “NCL-W2” ในเรืองเกียวกบัจํานวนและวิธีการจดัสรร 

รวมถงึเงือนไขรายละเอยีดอืนๆ ทเีกียวข้อง 

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั ให้

แก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิมทุน จํานวน 

70,000,000 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท เพือ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที 2 (“NCL – 

W2”) จากเงือนไขเดิมจํานวน 64,650,000 หุ้น และ เพือรองรับการปรับสิทธิของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที 1 (“NCL – W1”) ตามเงือนไขการปรับสิทธิ 

จํานวน 5,350,000 หุ้น เป็นเงือนไขใหม่ คือ จํานวน 63,650,000 หุ้น และ เพือ

รองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที 1 (“NCL – W1”) 

ตามเงือนไขการปรับสิทธิ จํานวน 6,350,000 หุ้น ดงัรายละเอียดปรากฏตามแบบ

รายงานการเพิมทนุ F53-4 (สิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 3) 

   วาระนีต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 

    

ระเบียบวาระท ี3  พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดังกล่าว ผู้ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะ

แต่งตงับคุคลอืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชอืในหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบใดแบบหนึงตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 7 ทงันี หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวและเอกสารแนบ จะต้อง

นํามามอบตอ่เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ กอ่นเริมการประชุม   
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  อนึง บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ทีมีรายชือปรากฏในสมดุทะเบียน ณ วนัที 23 พฤษภาคม 2560 มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครังที 1/2560 (Record Date) และกําหนดให้วนัที 24 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัรวบรวม

รายชือผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 

2535 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

  ลงชือ                      ประธานกรรมการ 

                                                                                                  นายกร ทพัพะรังสี 

                          ประธานกรรมการ 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน )  

 
 

วัน เวลา และสถานที่ 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 
ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซติีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ฯพณฯ กร ทพัพะรังส ี         ประธานกรรมการ 
2. นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายสมชาย ชาญพฒันากร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นางจิตรมณี สวุรรณภมูิ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
5. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ 
6. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมการ 
7. นางสาวเนติรัด สงัข์งาม กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย์ แซล่ิม้ กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์        ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี /  
            ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงินและบญัชี 
2. นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา         ผู้ตรวจสอบบญัชีเลขทะเบียน 4360 
3. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันศิริกลุ         ผู้ตรวจสอบบญัชีเลขทะเบียน 4807  
4. นางสาวรัชนี เหลา่สาครชยั          เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
5. นางสาวรุ่งอรุณ บงกชกนก         ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

  การประชุมครัง้นีม้ี ท่านกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นสู่
การประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ( มหาชน ) (“บริษัทฯ”) (“ที่
ประชมุ”) และมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ เป็นพิธีกรที่ประชมุ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ แจ้ง
ให้ทีป่ระชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุดงันี ้(ทัง้ที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยผู้ รับมอบฉนัทะ)  

  มาประชมุด้วยตนเอง 27 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 157,334,004 หุ้น 
  รับมอบฉนัทะ  27 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 128,440,851 หุ้น 
   รวม  54 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 285,774,855 หุ้น 
       คิดเป็นร้อยละ          68.0416 % 

  ซึ่งนับจ านวนหุ้ นทัง้หมดได้ 285,774,855 หุ้ นคิดเป็นจ านวนหุ้ นร้อยละ 68.0416% ของจ านวนหุ้ นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 6 ว่า
ด้วยการประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อที่ 35 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ทีม่ีสทิธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ใน
วนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบยีน ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560 ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 2,836 ราย รวมจ านวน 420,000,000 หุ้น 
  พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชมุ ประธานฯได้กลา่วต้อนรับกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นสู่การประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ของบริษัท เอ็นซแีอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั  ( มหาชน )  ซึง่เป็นการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ที่สี่
หลงัจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 จากนัน้พิธีกรได้
แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพื่อความโปร่งใสในการ
นบัคะแนน บริษัทได้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 รายท าหน้าที่อาสาสมคัรในการตรวจสอบความถกูต้องของการนบัคะแนน ซึง่มี
นายสมโมทย์ ธีรธ ารงพฤทธ์ิ ผู้ ถือหุ้นยกมือเพ่ือเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน 
  พิธีกรได้แจ้งให้ประชมุทราบวา่เนือ่งจากบริษัทได้ค านงึความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและเพื่อเป็นการสง่เสริม
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียม  

1. บริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 และ
เสนอช่ือผู้บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 
ตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม – 3 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอ
ผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้นีเ้มื่อถึงก าหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายใดยื่นความจ านงขอเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสงัเขปที่แจ้งไว้ในหนงัสือบอก
กลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 10) 
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3. บริษัทฯ ได้ด าเนินการเรียนเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุครัง้นีแ้ก่ผู้ ถือหุ้น 3 ทางดงันี ้ 

3.1 บริษัทฯได้จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทางไปรษณีย์  
3.2 ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ

บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 30 วนั) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลา
เพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุและข้อมลูประกอบการประชมุ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้ามายงัเลขานุการบริษัทและนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อสามารถตอบ
ค าถามผู้ ถือหุ้นได้อยา่งครบถ้วนและทัว่ถึง 

3.3 บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนงัสอืพิมพ์ระหวา่งวนัท่ี 10-12 เมษายน 2560 

  เพื่อเป็นการให้การประชุมด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการ
ประชมุ หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนโดยมีส าระส าคญัดงันี ้

ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 37 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสยีง
และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก
เสยีงเลอืกตัง้กรรมการข้อ 37(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ถ้ามคีะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  
ส าหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี ้  

วาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6, วาระท่ี 8 และวาระท่ี 10.2 จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

วาระท่ี 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 เป็นเร่ืองแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนน 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
วาระท่ี 9, วาระท่ี 10.1 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จะเป็น
ปี ท่ี 3 ที่ใช้การนบัคะแนนเสยีงด้วยการใช้ Barcode 

การลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ด าเนินการลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย ส าหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถ

ออกเสยีงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นท่ีมีหรือตามจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่ 1 หุ้น มีค่าเทา่กบั 1 เสยีง โดยในการ
ออกเสียงจะไมส่ามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงได้ยกเว้นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ ถือหุ้นระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งชาติ 

2.  ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแตล่ะวาระ และ ท าเคร่ืองหมาย
ลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร ด้วยปากกา โดยการสอบถามมติของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ
บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นเฉพาะทา่นท่ีไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสยีง ผู้ ถือหุ้นทา่นใด ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสยีง ขอให้ยกมือขึน้ และสง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นบัคะแนน สว่นทา่นท่ีเห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือ
ในบตัร ด้วยปากกา โดยไมต้่องยกมือ เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนที่เห็นด้วยภายหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุซึง่จะมี 
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กลอ่งรับบตัรอยูบ่ริเวณประตทูางออก ยกเว้นวาระท่ี 5 และ วาระที่ 6 เลอืกตัง้กรรมการ ที่จะท าการเก็บบตัรลงทกุใบโดยจะ
เรียกเก็บบตัรลงคะแนนส าหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง ก่อน แล้วจงึเรียกเก็บบตัรลงคะแนนเห็น
ด้วย 

3. การออกเสยีงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่น
ผู้ ถือหุ้นบนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

4. วิธีการนบัคะแนน จะนบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเทา่นัน้จากนัน้จะน า
คะแนนเสียงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ คะแนนสว่นท่ีเหลือจากถือวา่เป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

5. เนื่องจากการนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
และจ านวนคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระไมเ่ทา่กนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชมุและเข้ามาเพิ่มเติม หาก
ท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุมหากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงใน
วาระที่เหลือขอความกรุณาสง่บตัรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นช่ือให้กบัเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนเพื่อหกัออกจากฐานคะแนน
เสยีงในท่ีประชมุ 

6. บตัรเสีย ได้แก่บตัรที่มีการลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าลงในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือ
ก ากบับริเวณที่ขีดฆา่นัน้ หรือกรณีที่มีการแยกลงคะแนนเสยีง (การแยกลงคะแนนเสยีงท าได้เฉพาะคสัโตเดียนเทา่นัน้) กรณี
บตัรเสยีจะถือวา่การลงคะแนนเสยีงดงักลา่วเป็นโมฆะ) 

7.  เมื่อเสร็จสิน้การประมวลผลคะแนนแล้วจะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทนัทีที่ท าการรวบรวมคะแนนเสร็จ 
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละของผู้ ถือหุ้นตาม
มติที่ต้องใช้ 

8. การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะมีการน าเสนอ
ข้อมลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือค าถามในระเบียบวาระนัน้ ๆ ผู้ เข้าร่วมประชมุ
ทา่นใดจะเสนอความเห็น หรือ ค าถามให้ยกมือขึน้ เมื่อทา่นประธานอนญุาตแล้ว ให้แจ้งช่ือ นามสกลุพร้อมแจ้งวา่เป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาด้วยตนเองหรือหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ แล้วจึงเสนอความเห็นหรือค าถามคะ่ หากจะเสนอหรือถามเร่ืองอื่น ๆ ที่ไม่
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุนัน้ ๆ ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชมุจบวาระท่ี 11 แล้ว 
   จากนัน้พิธีกรจึงเปิดประชมุ โดยได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้ 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้จดัขึน้วนัท่ี 28 เมษายน 
2559 โดยได้มีการจดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ได้สง่ให้ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  โดยได้สง่ส าเนารายงานการประชุม
ให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 จึงได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว ตามเอกสารแนบ 1 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี 2559 ดงักลา่ว ทัง้นีเ้มื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  
  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
  รวมจ านวนเสยีง   290,128,058 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,128,058 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสยีง จ านวน                      -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
  บตัรเสยี   จ านวน          -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  

  2.  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 7 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 4,353,203 หุ้น รวมมีผู้ ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชมุ 61 ราย คิดเป็น 290,128,058 หุ้น 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 
  นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นได้พิจารณาลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 และเผยแพร่ผา่นทางเวปไซต์ของบริษัทแล้ว
ตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2560 

  นางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี /ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
การเงินและบญัชี รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 ซึง่นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์  รา ย งาน ต่ อ ที่
ประชุมวา่ ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ทางบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และขอน าภาพรวมของผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 สรุปสาระส าคญั
ดงันี ้
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ผลการด าเนินงานของบริษัท 

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)    งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

งบก าไรขาดทุน 

บริษัทมีรายได้รวม  867.36 1,011.23 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายตา่งๆ จ านวน 852.70 1,014.09 

บริษัทมีก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจ านวน 16.75 (8.18) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

บริษัทมีสนิทรัพย์ทัง้สนิ 551.64 544.98 

หนีส้นิรวมจ านวน  301.95 320.41 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  249.69 224.57 

 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ รายงานต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ส าหรับข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั โดย

เร่ิมด้วยงบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 ประกอบด้วย รายได้รวมปี 2559 จ านวน 867.36 

ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 15.99 %  และค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 จ านวน  852.7 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 23.92% 

สาเหตุหลกัเกิดจากในปี 2559 ไม่มีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก โครงการท่าเรือระนอง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯมีก าไรสทุธิ 

16.75 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่ขาดทนุ 82.58 ล้านบาท 

สว่นงบก าไรขาดทุนส าหรับงบการเงินรวม รายได้รวมปี 2559 จ านวน 1,011.23 ล้านบาท ลดลงจากปี

ก่อน 6.46% ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 จ านวน 1,014.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.04% สาเหตหุลกัเกิดจาก ในช่วงต้นปี 

2559 บริษัทฯ โอนธุรกิจขนสง่ในประเทศโดยรถหวัลาก ไปด าเนินงานภายใต้บริษัทร่วม เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั ท าให้

หลงัจากการโอนแล้ว บริษัทฯไมม่ีรายได้และคา่ใช้จ่ายจากการขนสง่สนิค้าในประเทศโดยรถหวัลาก  

ก าไรขาดทนุสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯปี 2559 มีผลขาดทนุสทุธิ 8.18 ล้านบาท ซึ่งดีขึน้จากปีก่อนที่มีผล

ขาดทุนสุทธิ 80.60 ล้านบาท เนื่องจากมีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทฯร่วม เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากัด เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกิจในประเทศที่หดตวัลง ท าให้ผู้ประกอบการขนสง่ในประเทศต้องแขง่ขนัสงู และลกูค้าหลกัของของกิจการร่วมค้าเป็น

พืชผลทางการเกษตรซึ่งราคาตกต ่า และปนูซีเมนต์ที่การก่อสร้างลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้กิจการต้องลดราคาเพื่อ

รักษาลกูค้าไว้ อีกทัง้มีคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการก่อตัง้และด าเนินการในช่วงปีแรกจึงสง่ผลให้เกิดผลขาดทนุในงบรวม 

สินทรัพย์รวม ปี 2559  เท่ากบั 544.98 ล้านบาท ลดลงจากก่อน 8.35 % สาเหตุหลกัเกิดจากการโอนหวั

ลากและหางพว่งทัง้หมด จ านวน 65 หวั 98 หางไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม เอสเอสเค หนีส้นิรวมปี 2559 เทา่กบั 320.41 
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ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.78% สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินของรถหวัลากและ

หางพว่ง เนื่องจากมีการจ่ายช าระเพื่อปิดสญัญาเชา่ซือ้และโอนไปเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั 

ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ปี 2559 เทา่กบั 224.57 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่น 4.64% เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ

น าสว่นเกินมลูคา่หุ้นมาล้างขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559  

ทัง้นีบ้ริษัทฯมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นปรากฏ อยู่ใน

รายงานประจ าปีหน้า 57.58 โดยก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่ไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท 

และประกาศให้พนกังานทราบและน าไปปฏิบตัิตัง้แต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2556 ทัง้นี ้เมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้

ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยงัคงมุง่มนั

พฒันาตอ่ไป 

  หลงัจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
เมื่อไม่มีผู้ ใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 
โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
  มติที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด า เนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ อยา่งไรก็ตามเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือ
หุ้น 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และ งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
   บัญชีประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
  นางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและบญัชี รายงานให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112
และข้อบงัคบับริษัท หมวดที่ 7 ว่าด้วยการบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี ข้อ 41 ก าหนดไว้วา่ “คณะกรรมการต้องจดัให้มี
การท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญั
ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ” โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการ
ประชุม พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2 หน้า 78 ถึง 147 และเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์
ของบริษัทแล้วตัง้แตว่นัท่ี 5 เมษายน 2560 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบและตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตแล้วตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ส าหรับหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เป็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้นทกุประการ  
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ  
  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้
 
  รวมจ านวนเสยีง   290,189,061 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,189,061 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสยีง จ านวน                      -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
  บตัรเสยี   จ านวน         -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
 
  หมายเหตุ :  
  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  
  2. ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้จ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 61,003 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุ 66 ราย คิดเป็น 290,189,061 หุ้น 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 

 และการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 ระบวุ่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
ประเภทอื่นนอกจากเงิน ก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้น
บริุมสิทธิ (ถ้ามี) เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกนั โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น  

นางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การเงินและบญัชี รายงานเร่ืองนีต้่อที่ประชุมให้ทราบว่า บริษัทฯมีผลประกอบการ ก าไรสทุธิ ณ. วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ก่อนจ่ายปันผลจ านวน 16,753,561.54 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) 

เนื่องจากได้ล้างขาดทนุสะสมหมดแล้วตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ก่อน ท าให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อ 47 ดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯต้องจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 10,500,000 บาท (สิบ

ล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ร้อยละ 7.5 ของทนุจดทะเบียน 140,000,000 ล้านบาท) คงเหลือก าไรสะสมจ านวน 6,253,561.54 

บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นสามพนัห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) ให้ใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนในการด าเนินงาน

และการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น  
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ก าไรสทุธิ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน   16,753,561.54 บาท 

จดัสรรแล้ว ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน      10,500,000.00 บาท 

คงเหลอืก าไรสะสมจ านวน    6,253,561.54 บาท 
(เพื่อใช้หมนุเวยีนในการด าเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิพิจารณาและอนมุตัิจดัสรรเงิน

ก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผล หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรได้

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

 ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจดัสรร

เงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก

ประการ  

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ และอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม

กฎหมายและอนมุตัิให้งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  รวมจ านวนเสยีง   290,210,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                  40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   00.01 
  งดออกเสยีง จ านวน                         -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -  
  บตัรเสยี   จ านวน            -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
  2. ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 21,002 รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุ 68 ราย คิดเป็น 290,210,063 หุ้น 
 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติมหาชน จ ากดั มาตรา 36 และตามกฎข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 18 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและกรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจจะได้รับเลือกกลบัเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีก้รรมการผู้ที่จะพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ มีทัง้หมด 3 ทา่นดงัรายนามตอ่ไปนีค้ือ 
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1. นายกร   ทพัพะรังส ี   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
2. นายสมชาย  ชาญพฒันากร   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายวญัเทนนัท์   เตชะมรกต   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
โดยนายสมชาย ชาญพฒันากร มีความประสงค์ที่จะไมรั่บต าแหน่งตอ่เนื่องจากติดภารกิจเป็นจ านวนมาก 

ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดีบริษัทฯจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ในช่วงวนัที่ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้ 
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแตเ่มื่อถึงเวลาที่ก าหนด ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือมายงับริษัท  

ดังนัน้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วส าหรับกรรมการอิสระนัน้ได้พิจารณาคณุสมบตัิตามนิยามของ
กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ จึงได้เสนอรายช่ือกรรมการ จ านวน 3 ทา่น เป็นกรรมการทา่นเดิมที่
ครบก าหนดออกตามวาระ 2 ท่าน และ เสนอช่ือกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้บคุคลดงัต่อไปนีเ้ป็น
กรรมการ 

1. นายกร    ทพัพะรังส ี  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  
2. นายวญัเทนนัท์   เตชะมรกต   กรรมการ /กรรมการบริหาร 
3. นางนารี   บญุธีวร    กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 
ทัง้นี ้ นางนารี บญุธีรวรได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

แทนนายสมชาย ชาญพฒันากร 
คณะกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในด้านต่างๆและความ

เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมรวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งกรรมการเป็นรายบคุคลแล้วว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ( รวมทัง้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) กฎหมายอื่นสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องที่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้แต่งตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วทัง้หมดกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่และแตง่ตัง้
นางนารี บญุธีวร ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชายชาญ 
พฒันากร ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้  3 ทา่น ปรากฏในหนงัสอืเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้า 21 ถึง 26 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้า ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
  พิธีกรท่ีประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 

และพิธีกรที่ประชมุได้แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงและกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
  มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 2 ท่านได้แก่ นายกร 
ทพัพะรังสี , นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ แต่งตัง้ นางนารี บญุธีรวร 
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ แทนนายสมชาย ชาญพฒันากร 

1. นายกร ทพัพะรังส ีโดยที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 

  รวมจ านวนเสยีง   290,210,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,210,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                   -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสยีง จ านวน                         -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -  

 บตัรเสยี   จ านวน            -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
ทัง้นี ้นายกร ทัพพะรังสี ซึ่งได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มี

คณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระด้วย 

2. นายวญัเทนนัท์   เตชะมรกต โดยที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

รวมจ านวนเสยีง   290,210,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย  จ านวน  290,210,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน               -             เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสยีง จ านวน                     -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสยี     จ านวน        -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
3. นางนารี  บญุธีรวร โดยที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
รวมจ านวนเสยีง   290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 เห็นด้วย  จ านวน  290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสยีง จ านวน                       40,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง  
บตัรเสยี     จ านวน        -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
ทัง้นี ้นางนารี บญุธีรวร ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

แทนนายสมชาย ชาญพฒันากร มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระด้วย 
หมายเหตุ :  
1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลที่ดี  กรรมการทัง้ 2 ท่าน นายกร ทพัพะรังสี, นายวญัเทนนัท์     

เตชะมรกต ได้ออกจากห้องประชมุในระหวา่งที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้และนางนารี บญุธีรวร ไมไ่ด้อยู่ในท่ีประชมุ 
2. การลงคะแนนจะแตกตา่งจากวาระอื่น โดยให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ซึ่งทางบริษัทฯได้แยกบตัรลงคะแนนเสียงตามรายช่ือของกรรมการทัง้ 3 ท่าน โดยผู้ ถือหุ้นจะมีบตัรลงคะแนน 3 ใบ ตาม
รายช่ือของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ แล้วให้ท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งด
ออกเสยีง และเซ็นลงนามด้วยปากกา  

3. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหลกัเกณฑ์ของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และดูแลตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ก าหนดให้บริษัทมหาชนแต่งตัง้กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คนและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้เป็นไปนโยบายดงักลา่วและเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจทางบริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท/กรรมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบคุคลากรที่มีคณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อ
คดัเลือกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม จึงเห็นควรเสนอช่ือ พล.เอก พอ
พล มณีรินทร์ทัง้นีข้้อมลูและประวตัิโดยสงัเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการปรากฏในหนงัสอืเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้า 27 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้า ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

ทัง้นีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าพล.เอก พอพล มณีรินทร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พระราชบญัญตัิมหาชนพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ พล.เอก พอพล มณีรินทร์ เพื่อด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเพิ่มเติม 

พิธีกรที่ประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ  เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 

และพิธีกรที่ประชมุได้แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงและกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตัง้ พล.เอก พอพอ มณีรินทร์ เป็นกรรมการบริษัท/

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม 

 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

รวมจ านวนเสยีง   290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย  จ านวน  290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสยีง จ านวน                       40,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี     จ านวน        -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
ทัง้นี ้พล.เอก พอพล มณีรินทร์ ผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระด้วย 
หมายเหตุ :  
1.  เพื่อเป็นการสง่เสริมหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี พล.เอก พอพล มณีรินทร์ ไมไ่ด้อยูใ่นท่ีประชมุ 
2.  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ  และออกเสยีง

ลงคะแนน 
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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 23 กล่าวว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ” การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการโดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติคือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่
ใกล้เคียงกบับริษัทฯดงัรายละเอียดในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 หน้า 7 

นายสมชาย ชาญพฒันากร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบ โดย
ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
คณะกรรมการ โดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 
ปี 2560 

(เบีย้ประชมุ / ครัง้) 
ปี 2559 

(เบีย้ประชมุ / ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 

- กรรมการ 20,000 20,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

    - ประธานกรรมการ                          -                          - 

    - กรรมการ                          -                          - 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     

    - ประธานกรรมการ                          -                          - 

    - กรรมการ                          -                          - 

5. คณะกรรมการบริหาร     

    - ประธานกรรมการ                          -                          - 

    - กรรมการ                          -                          - 

คา่บ าเหน็จกรรมการ                          - 
160,000 

 

ผลประโยชน์อื่นใด                          -                          - 
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คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ไมเ่กิน 2,000,000 บาท ไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

    
คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และบ าเหน็จกรรมการ คือ การจ่ายเบีย้ประชมุกรรมการตอ่ครัง้ ซึง่ที่

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เคยอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการไว้เป็นการจา่ยเบีย้
ประชมุตอ่ครัง้แยกตามต าแหนง่ ซึง่มีรายละเอยีดดงันี ้

ประธานกรรมการ   50,000 บาท / ครัง้ 
   กรรมการ    20,000 บาท / ครัง้ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000 บาท / ครัง้ 
   กรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ครัง้ 
 

และในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวนัเดียวกัน 
ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบีย้ประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงครัง้เดียว ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของกรรมการดงักลา่วมี
อตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2559 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท   

 
 พิธีกรที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พิธีกรจึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบีย้ประชุม
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทกุประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ในรูปแบบ

ของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ  
โดยที่ประชุมได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ) ดงันี ้
 
รวมจ านวนผู้มีสทิธิออกเสยีง  290,210,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย  จ านวน  290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                -             เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสยีง จ านวน                      40,000   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   00.01 
บตัรเสยี     จ านวน         -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
หมายเหตุ :  
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด จ านวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  

นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชมุทราบวา่คณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับ
รอบปีบญัชี 2560 และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้ สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
ส าหรับปี 2560 รายละเอียดดงันี ้

นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ  
นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
นายโสภณ   เพิ่มศิริวลัลภ           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3182 และ/หรือ        
นางก่ิงกาญจน์    อศัวรังสฤษฎ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ    
นางสาวพิมพ์ใจ    มานิตขจรกิจ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ    
นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872  
โดยให้ผู้ ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทัง้นีผู้้สอบบญัชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบตัิตามประกาศของคณะส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แทนได้ ทัง้นีผู้้สอบบญัชี
ตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ อย่างใด  และเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจของทา่นผู้ ถือหุ้น  ผู้สอบบญัชีได้เสนอคา่สอบบญัชี เป็นจ านวน 4,330,000 บาท ซึง่เป็นจ านวนเงิน ค่า
สอบบญัชี ท่ีสงูขึน้กว่าค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 1,600,000 บาท ทัง้นีเ้นื่องจากมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ทนุเพิ่มขึน้จากปีก่อน และมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีจากเดิมบริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด เป็นบริษัท ส านกังาน อี วาย 
จ ากดั ดงัรายละเอียดข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมา 

 
รายละเอียด 2560 2559 

คา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี  
และสอบทานงบการเงิน 

4,330,000 บาท 2,730,000 บาท 
 

 
คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินจ านวน 4,330,000 บาท ตอ่ปี โดยไมร่วม

คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  
  พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทกุประการ 
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  มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 รวมจ านวนเสยีง   290,170,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  289,429,063 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.74 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                741,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   00.26 
  งดออกเสยีง จ านวน                        40,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  ไมน่บัเป็นฐานเสยีง 

บตัรเสยี     จ านวน        -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ: มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน  

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 
ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม 
นางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การเงินและบญัชี รายงานเร่ืองนีต้่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยาย
กิจการในอนาคต เงินทนุท่ีเพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิม จ านวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 6.5 
หุ้นตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 ดงันี ้ 

  

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่น
แนลโลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นที่ 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ฯ” หรือ “NCL-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย :  ไมเ่กิน 64,650,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ไมเ่กิน 64,650,000 หุ้น (มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ :  จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น  (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6.5 หุ้ นเดิมต่อใบส าคัญแสดง
สทิธิฯ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 64,650,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิต ่ากวา่ 1 หนว่ยให้ปัดทิง้ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ :  1 มิถนุายน 2560 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย :  0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
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ระยะเวลาเสนอขาย :  เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ :  12 เดือนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั :  ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หน่วย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่
จะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั :  1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแตจ่ะมีการปรับ
ราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

 หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่  2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม ตาม

รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ และอนมุตัิออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ

ที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 64,650,000 หน่วย โดยไม่

คิดมลูคา่ ในอตัราหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 6.5 หุ้นตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธินี ้ดงันี ้

  รวมจ านวนเสยีง   290,210,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,170,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                  40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   00.01 
  งดออกเสยีง จ านวน                         -         เสยีง  คิดเป็นร้อยละ      -  
  บตัรเสยี   จ านวน            -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละสบิของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้  
  2. ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุ 69 ราย คิดเป็น 290,210,064 หุ้น 
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

   Warrant รุ่นที่ 2 (NCL-W2) 

    10.1 พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน 
           นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ พิธีกรท่ีประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการใช้

สิทธิแปลงเป็นหุ้ นสามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่ นที่  2 (“NCL-W2”) โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
                                         นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานเร่ืองนีต้อ่ที่ประชุมให้ทราบว่า การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัใหม่นี ้
ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นควรให้น าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จ านวน 17,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 157,500,000 
บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 70,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 สตางค์ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ NCL W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ ซึ่งการเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงค์การใช้เงินทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน และขยายกิจการของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
  

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 70,000,000 0.25 17,500,000 

 หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น  

  ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 

17,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 157,500,000 บาท โดยออกหุ้ น

สามญัใหม่ จ านวน 70,000,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 สตางค์ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL 

W2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ซึ่งการ

เพิ่มทนุดงักลา่วเป็นการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงินทนุ มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และขยาย

กิจการของบริษัทฯ 

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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  รวมจ านวนเสยีง   290,210,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,170,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                  40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   00.01 
  งดออกเสยีง จ านวน                         -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -  
  บตัรเสยี   จ านวน            -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
  2. ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้ รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 69 ราย คิดเป็น 
290,210,064 หุ้น 

     10.2 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
           นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนรัุกษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทฯ มี

เงินทนุเพียงพอรองรับการลงทนุหรือการขายกิจการในอนาคต เงินทนุที่เพิ่มขึน้จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี  6 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้                                     

           นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงินและบญัชี รายงานเร่ืองนีต้่อที่ประชุมให้ทราบว่า การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 25 สตางค์ โดยมีการจดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดมิเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 คือ 
“NCL-W2” จ านวนหุ้นที่จดัสรร 64,650,0000 หุ้น ในอตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขาย 0 บาท ราคาการใช้สิทธิ 
1.50 บาทและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของบริษัทรุ่นที่ 1 หรือ NCL-W1 ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ จ านวน 
5,350,000 หุ้น ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 
จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 
ราคาขาย 
(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สทิธิ
แปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง
สทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) 

64,650,000 6.5 : 1 0.00 (ศนูย์บาท) 
(ราคาใช้สทิธิ 1.50 

บาทตอ่หุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ
1 

เพื่อรองรับการปรับสทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นที่ 
1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ 

5,350,000 - - - - 
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 นอกจากนี ้เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ฯ ดงักลา่วได้ทกุประการ 

 หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น  

 ทัง้นีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ ตามรายละเอียดทีเ่สนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉนัท์ และอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 

70,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยการจดัสรรให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้

สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 คือ “NCL-W2” จ านวนหุ้นท่ีจดัสรร 64,650,000 หุ้น ในอตัราสว่น 6.5 หุ้นเดิม

ตอ่ 1 หุ้นใหม ่ราคาขาย 0 บาท ราคาการใช้สทิธิ 1.50 บาท และเพื่อรองรับการปรับสทิธิของใบแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 1 

หรือ NCL-W1 ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ จ านวน 5,350,000 หุ้น 

 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็น

ผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ  อันจ าเป็นและสมควร

เก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ฯ ดงักลา่ว 

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี ้
  รวมจ านวนเสยีง   290,210,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,170,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                  40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   00.01 
  งดออกเสยีง จ านวน                         -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ      -  
  บตัรเสยี   จ านวน            -        เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน  
  2. ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้ รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 69 ราย คิดเป็น 
290,210,064 หุ้น 
 
ระเบียบวาระที่  11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  

ทุนจดทะเบียน 
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบวา่พระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บญัญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทได้
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เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน”  

นางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงินและบญัชี รายงานเร่ืองนีต้่อที่ประชุมให้ทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิให้บริษัทฯ แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิม 560,000,000 หุ้น เป็น 630,000,000 หุ้น โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหมด่งันี ้
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   157,500,000  บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 

แบง่ออกเป็น   630,000,000  หุ้น (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ                0.25  บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามญั   630,000,000 หุ้น (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น (-) 

 หลงัจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเปลีย่นแปลง

หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้นทกุประการ  

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ และอนมุตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้
 “ข้อ4. ทนุจดทะเบียนจ านวน   157,500,000  บาท (หนึง่ร้อยห้าสบิเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 

แบง่ออกเป็น   630,000,000  หุ้น (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ                0.25  บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามญั   630,000,000 หุ้น (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ    - หุ้น (-) 

 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  รวมจ านวนเสยีง   290,210,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย  จ านวน  290,170,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.99 
  ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                  -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสยีง จ านวน                         40,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    00.01 
  บตัรเสยี   จ านวน            -         เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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  2. ในวาระนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้ รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ 69 ราย คิดเป็น 
290,210,064 หุ้น 

 
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับวาระนี ้ 
   นางสาววราล ีวณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศอยูท่ี่ประเทศอะไรและมผีลการ
ด าเนินการเป็นอยา่งไร  

นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชมุทราบวา่ ทางบริษัทฯได้จดัตัง้บริษัท
ย่อยในประเทศสิงคโปร์ตัง้แต่ต้นปี 2558 ซึ่งทางบริษัทฯถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้นีเ้มื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ระหว่างปี 2558 และ 2559 มีผลประกอบการที่มีอตัราการเติบโต 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของบริษัทย่อยที่สิงคโปร์นัน้ ทาง
บริษัทฯวางแผนท่ีจะใช้บริษัทยอ่ยสงิคโปร์ เป็นบริษัทท่ีจะลงทนุในประเทศอื่น ๆ ตอ่ไปในอนาคต  

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทย่อยในสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการ
สง่ออกจากประเทศสงิคโปร์ใช่หรือไม ่อยา่งไร   

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า สิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) 
ทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศแถบเอเชียใต้ (South Asia) มานาน 80 ปี และเป็น 1 ในท่าเรือที่ใหญ่ที่สดุของโลก อนัดบั
ต้นๆ จึงสง่ผลให้บริษัทยอ่ยในสงิคโปร์มีอตัราการเติบโตของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นโอกาสให้บริษัทฯได้ขยายฐานลกูค้า
ไปในประเทศใกล้เคียงอื่นๆ เช่น อินเดีย, ตะวนัออกกลาง, ยโุรป และอเมริกา 

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯมีแผนการที่จะขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศอื่นหรือไม ่หรือจะใช้บริษัทฯยอ่ยในสงิคโปร์เป็น Hub  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  ทางบริษัทฯจะใช้บริษัทย่อยใน
สงิคโปร์เป็น Hub ทางธุรกิจ  

นายกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เป็นที่ทราบกนัดีอยู่แล้วว่าในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา
ภมูิภาคอาเซียน ทางด้านแปซิฟิก ทางด้านเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้มีความเคลือ่นไหว การขยายตวัทางธุรกิจการค้าอยา่ง
มาก มากกว่าทุก ๆ ภูมิภาคในโลกนี ้สว่นหนึ่งมาจากการที่เป็นนโยบายของจีนที่ต้องการจะสร้างพนัธมิตรทางด้านธุรกิจ
การค้าและการเมืองกับภูมิภาคนีอ้ย่างเห็นได้ชัด ดังนโยบายของประเทศจีนที่ประกาศไว้ว่า “One Belt, One Road. 
Maritime Silk Road” ซึง่เป็นพืน้ที่เป้าหมายทางธุรกิจตามนโยบายของทางบริษัทฯ คือ แถบเอเชียตะวนัออกเฉียง จึงเห็นได้
วา่นี่คือเหตผุลที่ทางบริษัทฯ ลงทนุจดัตัง้บริษัทฯยอ่ยในประเทสงิคโปร์ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ในการขยายตวั
ของธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ในภมูิภาคดงักลา่ว 

นายทรงพล พรหมลิภณกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าทางบริษัทฯจะให้ความมัน่ใจกับผู้ ถือหุ้ นอย่างไร ว่าปี 
2560 ทางบริษัทฯจะมีผลก าไรเพิ่มขึน้มากกวา่ปี 2559 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงให้ผู้ ถือหนุทราบว่า จากผลด าเนินการในปีที่ผ่าน
มา บริษัทฯมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ตลอด จากการท่ีบริษัทฯประสบปัญหาจากโครงการทา่เรือระนองเมื่อปี 2558 แตต่วัธุรกิจ
หลกัของบริษัทฯมีประกอบการท่ีดีอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อบริษัทฯยกเลกิโครงการทา่เรือระนอง ธุรกิจหลกัของบริษัทฯยงัคงเติบโต
สร้างผลก าไรให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลเพื่อสร้างมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านว่าปี 2560 บริษัทฯจะยงัเติบโตได้
ตามปกติ และจะสามารถสร้างผลก าไรได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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นายธีธัช วานิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น แจ้งว่าสืบเนื่องจากนโยบาย One belt, One road จึงต้องการให้ผู้บริหารแสดง
วิสยัทศัน์เพิ่มเติมในเร่ืองนี ้

นายกร ทพัพะรังสี ประธานกรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนเห็นควรว่าจะต้องเสริมสร้างเช่ือมสมัพนัธไมตรี
ด้านธุรกิจการค้าลงทนุกบัยโุรป จึงขอเรียนว่าเมื่อเป็น AEC One belt, One road ประเทศไทยและสิงคโปร์จึงอยู่ในแผนที่
การเมืองของจีน ไมว่่าจะเป็นนโยบายทางด้านใดก็ตาม การขยายตวัของธุรกิจในภมูิภาคนีจ้ะต้องอยูใ่นสิงคโปร์ โดยเฉพาะ
ด้าน Logistics เพราะเป็นความได้เปรียบทางภมูิศาสตร์ของแผนท่ีโลก 

นายธีธชั วานิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น ต้องการให้ผู้บริหารอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง Warrant 1 และ Warrant 2 และมี
แผนการใช้เงินในสว่นนีอ้ยา่งไร 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่วตัถปุระสงค์ในการออก Warrant 1 เพื่อ
ลงทนุในโครงการทา่เรือระนอง และมีการเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อด าเนินการในโครงการดงักลา่วจ านวน 1,000 ตู้  ซึง่ทางบริษัท
คาดว่าโครงการดงักลา่วจะสร้างผลก าไรให้กบับริษัท จึงต้องมีการใช้เงินเพิ่มเติม ทางบริษัทฯจึงมีการออก Warrant 1 ราคา 
Exercise Price ที่จ านวน 4 บาท อายุ 2 ปี แต่เนื่องจากโครงการท่าเรือระนองยุติลง จึงส่งผลให้การ Exercise Price ของ 
Warrant 1 ในราคา 4 บาท เป็นไปได้ยาก แต่เนื่องจากทางบริษัทฯมีโครงการที่ต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการ
ส ารองเงินทนุเพิ่มเติม เพื่อการขยายกิจการไปในตา่งประเทศ บริษัทฯจึงมีนโยบายการออก Warrant 2 โดย Exercise Price ที่ 
1.50 บาท  

นายธีธัช วานิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า D/E ตอนนีป้ระมาณเท่าไร และค่า Exercise ระยะเวลา 1 ปี จะเหลือ
ประมาณเทา่ไร 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า ค่า D/E ประมาณ 1.4 ไม่ถึง 2 หาก 
Exercise ที่ 1.50 บาท จะท าให้มี Equityเพิ่มขึน้ ท าให้ D/E ลดลงคอ่นข้างมาก  

นายธีธชั วานิชเสถียร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ถ้า Exercise Warrant ได้ Equity จะเพิ่ม ก าไรจะเพิม่ตามไหมหรือไม ่
และคิดอยา่งไรกบั Return on Equity 

นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้นวา่ ถ้าพดูในเชิง EPS ทางผู้บริหารมัน่ใจวา่จะไม่
กระทบกบั EPS 

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเร่ืองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 77 ล้าน 
ซึง่ปรากฏอยูใ่นงบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากมีมลูคา่คอ่นข้าสงูเมื่อเทียบกบั Asset ของบริษัทฯ  

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและ
บญัชี ชีแ้จงว่า อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ของบริษัทฯมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ที่จังหวดัสุราษฎร์ธานี และอาคาร
ออฟฟิศตัง้อยู่ที่หน้าปากซอยตากสิน 12/1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของทางบริษัทฯ โดย ณ.ปัจจุบนับริษัทฯปลอ่ยให้เช่า จึงถือว่า
เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงรายได้การปลอ่ยที่ดินและสิ่งปลกูสร้างให้เช่า 
นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและ

บญัชี แจ้งวา่รายได้ตอ่เดือนท่ีสรุาษฎร์ธานีจ านวน 120,000 บาท/เดือน  
นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงกบัผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ที่สรุาษฎร์ธานีในอดีตใช้ไว้จอดรถ

ขนสง่ ท่ีสรุาษฎร์ธานี จนกระทัง่ทางบริษัทฯเปิดบริษัทร่วม เอสเอสเค  อินเตอร์ โลจิสติกส์ เพื่อด าเนินการท าธุรกิจขนสง่ใน
ประเทศ จึงเปลี่ยนเป็นให้เช่าแทน เนื่องจากรับช่วงต่อในการท าธุรกิจขนส่งในประเทศ ท่ีดินสรุาษฎร์ธานีมีค่าพอสมควร
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ทางด้านโลจิสติกส์ สว่นทางด้านตกึส านกังานออฟฟิศที่อยูริ่มถนนปากซอยตากสนิ 12/1 ณ. ปัจจบุนัมีราคาที่สงูขึน้เนื่องจาก
ตัง้อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ และในอนาคตคาดวา่จะมีโครงการรถไฟใต้ดินด้วย ซึง่เป็นมลูคา่เพิ่มส าหรับบริษัท  

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้น ต้องการให้ผู้บริหารอธิบายถึงประเภทของลกูค้าที่ใช้บริการของLEGACY ASIA 
CAPITAL PTE., LTD. และบริษัทมีแผนการจะเช่าซือ้ตู้คอนเทนเนอร์อยา่งไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า วัตถุประสงค์ของ LEGACY ASIA CAPITAL PTE., 
LTD. คือเพื่อให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ไมว่่าทางบริษัทฯจะเช่ามาเพื่อให้เช่าตอ่ หรือในอนาคตหากมีเงินทนุ ทางบริษัทฯจะซือ้ตู้
คอนเทนเนอร์มาเพื่อปลอ่ยให้เช่า ให้กบับริษัทโลจิสติกส์ หรือบริษัทเรือขนสง่ที่ต้องใช้ตู้ คอนเทนเนอร์ เพราะฉะนัน้ลกูค้าของ
บริษัทฯจะเป็นบริษัทโลจิสติกส์ด้วยกนั หรือจะเป็นบริษัทขนสง่ทางทะเลท่ีต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ณ.ปัจจบุนัมีลกูค้าทีม่าสัง่ซือ้ตู้คอนเทนเนอร์หรือไม ่
นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า มีและมีผลประกอบการแล้ว และในอดีตทางบริษัทฯ

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน แต่ณ.ปัจจุบันเงินในกองทุนนัน้ไม่เพียงพอ ต่อการขยายฐานลูกค้า เพราะฉะนัน้ตอนนี ้
Backlog ใหม่ยังไม่มี เนื่องจากมีเงินทุนค่อนข้างจ ากัด ส่วนรายได้ค่อนข้างจะนิ่งเนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอตามที่แจ้ง
ข้างต้น ผลประกอบการณ.ปัจจบุนัไมข่าดทนุ  

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ณ.ปัจจบุนั Legend Shipping Thailand Co., Ltd. มีจ านวนตู้คอน
เทนเนอร์เทา่ไร 

นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ขณะนีบ้ริษัทฯเชา่ตู้  100 เปอร์เซ็นต์ จ านวนประมาณ 
2,000 ตู้  ส าหรับหมนุเวียน ไมไ่ด้เฉพาะในประเทศไทย แตห่มนุเวยีนในภมูิภาค South East Asia และอินเดีย ซึง่ครอบคลมุ
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สงิคโปร์ อินเดีย เป็นตู้หมนุเวียน และบริษัทฯยงัไมไ่ด้มีการซือ้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่ม เนื่องจากทาง
บริษัทฯต้องประเมินถงึความเพียงพอของเงินทนุ  

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ การขายหวัลากและหางพว่งให้กบั SSK Inter Logistics Co., Ltd. มี
ผลก าไร หรือขาดทนุ เนื่องจากหมายเหตใุนงบการเงินระบวุา่ ขาดทนุจาการขายทรัพย์สนิ 

นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ บริษัทฯมีผลก าไรจากการขายหวัลากและหางพว่งให้กบั 
SSK Inter Logistics Co., Ltd. 

นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน์ ผู้อ านวยการแผนกการเงินและบญัชี/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและ
บญัชี ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินหน้า 116 ของรายงานประจ าปี 2559 นัน้ เป็นข้อมูลทางการเงินตาม
หนว่ยวิธีการค านวณและการบนัทกึบญัชีที่เก่ียวข้องกบัการมีสว่นได้เสยีทางการเงินรวมของ SSK Inter Logistics Co., Ltd. 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า จึงปรากฏผลขาดทุนจ านวน 1.9 ล้านบาท แต่ในส่วนของ NCL International Logistics PCL. นัน้ มี
การโอนทรัพย์สนิเพื่อเป็นเงินลงทนุซึง่ขณะนัน้ บริษัทฯมีผลก าไรจากการโอนทรัพย์สนิดงักลา่วจ านวนประมาณ 5 ล้านบาท  
 นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ รายการดงักลา่วเป็นรายการก าไรระหว่างกนัเมื่อมีการ
ซือ้ขายระหว่างกัน ซึ่งเป็นวิธีบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชีในส่วนได้เสีย จึงต้องมีการรับรู้รายการดงักล่าวเข้าไปในงบ
การเงินด้วย หมายเหตนุีจ้ึงเป็นการกระทบยอดเพื่อแสดงให้เห็นวา่ หากเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมด้วยกนันัน้ จะมีผลก าไร
แฝงปรากฏอยู่ ดงันัน้โดยภาพรวมงบเดี่ยวต้องระบถุึงความคืบหน้า คือขณะที่เร่ิมขายครัง้แรกมีก าไร แตใ่นเชิงของสว่นที่ได้
เสีย ตามมาตรฐานจึงให้ตดัรายการดงักลา่วออกไปด้วย  เพื่อจะได้เห็นผลประกอบการที่แท้จริง ว่าเงินลงทนุหลงัจากที่ตดั
สว่นได้เสยีออกไปแล้วจะเหลอืจ านวนเทา่ไร  

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ Grace Water Med Co., Ltd. มีผลประกอบการขาดทนุหรือไม ่
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นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า Grace Water Med Co., Ltd. เป็น
ธุรกิจโรงงานผลิตน า้ยาล้างไต เป็นท่ีทราบกนัวา่ผู้ ป่วยที่เป็นโรคไตจ าเป็นต้องรักษาด้วยการฟอกไต ซึง่แต่ละครัง้ต้องในการ
ฟอกไต ต้องใช้น า้ยาล้างไตทัง้กรดและด่างประมาณ 5.5 ลิตร/ครัง้ ตามล าดบั ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ธุรกิจดงักลา่วเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ก าลงัเติบโตในในอนาคต และบริษัทฯจะสามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่าย
น า้ยาฟอกไตผา่นศนูย์บริการฟอกไต เนื่องจากผู้ ป่วยโรคไตในประเทศไทยมจี านวนมากขึน้ จึงสง่ผลให้ปริมาณความต้องการ
ของน า้ยาล้างไตส าหรับการฟอกไตผ่านศนูย์บริการฟอกไตมีจ านวนมากขึน้เช่นกนั ประกอบกบัทางบริษัทมีศนูย์ฟอกไตซึ่ง
เป็นพนัธมิตรทางการค้าที่จะสามารถสนบัสนนุการรับซือ้น า้ฟอกไตของบริษัทผ่านศนูย์ฟอกไตต่างๆอยู่แล้ว รวมทัง้เป็นการ
กระจายความเสีย่งทางธุรกิจของบริษัทฯ  

ตวัโรงงานผลิตน า้ยาล้างไตเร่ิมก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2559  ระหว่างก่อสร้างโรงงานตัง้แต่เดือนตุลาคม – 
ธนัวาคม 2559 จึงยงัไม่มีรายได้จากการขายน า้ยาล้างไต แต่มีรายได้จากการขายอปุกรณ์เวชภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการรักษา
โรคไต เช่น ผ้าเช็ดแผล เข็ม หลอดเลอืด โดยมีผลด าเนินการประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน ใช่ช่วงเวลาดงักลา่ว และคาดว่า
อตัรารายได้การขายอปุกรณ์เวชภณัฑ์ดงักลา่วก็เติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง แตอ่ยา่งไรก็ตาม เนื่องจากการลงทนุท่ีสงูกวา่รายได้
และเป็นช่วงเร่ิมต้นของการลงทนุ จึงสง่ผลให้ช่วงเดือนตลุาคม – ธันวาคม 2559 มีผลการด าเนินงานรับรู้ขาดทนุ ทัง้นีต้าม
ก าหนดการโรงงานจะสร้างเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 โดยจะเร่ิมทดลองการผลิตน า้ยาล้างไตในเดือนพฤษภาคม 
2560 และเร่ิมการขายน า้ยาล้างไตภายในเดือนมิถนุายน 2560 เป็นต้นไป  

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ เดิม Grace Water Med Co., Ltd. เป็นธุรกิจประเภท Trading และไม่
มีโรงงานเป็นของตนเองใช่หรือไม่  

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า Grace Water Med Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียน
ใหม ่และไมม่ีโรงงานเป็นของตนเอง  

นายปวริศ สรุกิตติด ารง ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า Grace Water Med Co., Ltd. มีฐานลกูค้าที่ทางบริษัทฯจะสามารถ 
Supply ตวัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯทนัทีหรือไม ่อยา่งไร 

นายกิตติ พวัถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า Grace Water Med Co., Ltd. สามารถขายผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯได้ทนัทีเนื่องจากมี backlog อยู่ประมาณ 20,000 แกลลอน/เดือน ซึ่งแผนการผลิตของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 
150,000 แกลลอน/เดือน ราคาตลาด 120-150 บาท/คู ่ 

               พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่น และปิดการประชมุเมื่อเวลา 11.36 น. 

 
 
 (ลงช่ือ)                      ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                      (นายกร ทพัพะรังส)ี 
         รับรองรายงานการประชมุ 
 
 
ลงช่ือ________________________________ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ                                               
                     (นางสาวรัชนี เหลา่สาครชยั)                

29



 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 

หมายเหตุ: ภายหลงัเร่ิมการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมอีกจ านวน 18 ราย (ทัง้ที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ
โดยผู้ รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้ารวมประชุมทัง้สิน้จ านวน 72 ราย นบัจ านวนหุ้นทัง้หมดได้ 
260,213,179 หุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 69.0984% ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่ง
บริษัทได้ท าการปรับปรุงจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระเพื่อให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงและเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
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รายละเอียดเบือ้งต้นของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) 

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 

 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ 

จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รุ่นท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ” หรือ “NCL-W2”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย :  ไมเ่กิน 63,650,000หนว่ย 

จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

:  ไมเ่กิน 63,650,000หุ้น (มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ :  จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) โดยไมค่ดิมลูคา่ 

ในอตัราสว่น 6.6 หุ้นเดิมตอ่ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย รวมจ านวนไมเ่กิน 63,650,000

หนว่ย ในกรณีทีม่ีเศษของใบส าคญัแสดงสทิธิต ่ากวา่ 1 หนว่ยให้ปัดทิง้ 

ทัง้นี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง อนัจ าเป็นและสมควร

เก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการ เปลีย่นแปลงวิธีการจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 จ านวน

ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย การจดัสรรหุ้นจ านวนสามญัเพิม่ทนุเพื่อ

รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-

W1 เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ที่จะสง่ผลจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับสทิธิของ

ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W1 ไมเ่พียงพอเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ โดยค านงึถงึ

ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ :  30 มิถนุายน 2560 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย :  0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
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ระยะเวลาเสนอขาย :  เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการออกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว 

อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ :  12 เดอืนนบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั :  ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ 1 หนว่ย สามารถซือ้หุ้นสามญัใหมไ่ด้ 1 หุ้น (เว้นแตจ่ะมีการปรับอตัรา

การใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

ราคาการใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญั :  1.50 บาท (หนึง่บาทห้าสบิสตางค์) ตอ่ 1 หุ้นสามญั (เว้นแตจ่ะมีการปรับราคาการใช้สทิธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

ก าหนดการใช้สทิธิ :  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 2 ครัง้โดยจะสามารถใช้

สทิธิครัง้แรกได้ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบั

วนัท่ีใบส าคญัแสดงสทิธิมีอายคุรบ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ในกรณีที่

วนัใช้สทิธิดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลือ่นเป็นวดัท าการสดุท้ายก่อนวนัใช้

สทิธิในแตล่ะรอบ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงใน

การใช้สทิธิ 

:  ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแจ้งความ

จ านงภายในระยะเวลา 5  วนั ก่อนการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ และก าหนดให้การใช้สทิธิครัง้

สดุท้าย มีระยะเวลาแจ้งความจ านงไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัก าหนดใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรัพย์

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิดจาก

การใช้สทิธิ 

:  บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

สทิธิและผลประโยชน์อื่น :  หุ้นสามญัใหมท่ีเ่กิดจากการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้จะมีสทิธิและฐานะของ

หุ้นเทียบเทา่กบัหุ้นสามญัเดมิที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูคา่ของบริษัททกุประการ 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น :  1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสยีงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 
เนื่องจากการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิครัง้นี ้เป็นการเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ใน

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมใช้สทิธิทัง้จ านวน ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับผลกระทบด้านการลดลงของ

สดัสว่นการถือหุ้นและสทิธิออกเสยีง อยา่งไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สทิธิทัง้จ านวนโดย
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บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ ถือหุ้นเดมิ จะมผีลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมประมาณร้อยละ 13.16 โดยมี

สตูรการค านวณดงันี ้

Control Dilution  = [Qw/ (Qo+ Qw)] 

โดยที ่

Qo= จ านวนหุ้นช าระแล้วเดิมเทา่กบั 420,000,000 หุ้น 

Qw= จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 63,650,000หุ้น 

ดงันัน้ 

Control Dilution  = [63,650,000/ (420,000,000 + 63,650,000)] 

   = 13.16% 

 :  2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สทิธิ

ตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น

ประมาณร้อยละ 4.19โดยมีสตูรค านวณดงันี ้

Price Dilution  = [(Po – Pnew) / Po] 

โดยที ่

Po = ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัย้อนหลงั 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2560 เมือ่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เทา่กบั 2.20 บาท 

Pnew= ราคาตลาดภายหลงัการใช้สทิธิทัง้จ านวน = 2.108 บาท 

 = [(Po x Qo) + (Pw x Qw)] / (Qo+ Qw) 

Qo= จ านวนหุ้นช าระแล้วเดิมเทา่กบั 420,000,000 หุ้น 

Pw = ราคาใช้สทิธิ 1.50 บาทตอ่หุ้น 

Qw= จ านวนหุ้นท่ีรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั 63,650,000 หุ้น 

ดงันัน้ 

Price Dilution  = [(2.20 – 2.108) / 2.20] 

   = 4.19% 

 :  3. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution) 
ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สทิธิ

ตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วนีท้ัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไรประมาณ

ร้อยละ -0- โดยมีสตูรการค านวณดงันี ้
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EPS Dilution   = [(EPSo– EPSx) / EPSo] 

โดยที ่

ก าไรสทุธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั -0- บาท 

EPSo= ก าไรสทุธิตอ่หุ้นก่อนการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เทา่กบั -0- บาท (มลูคา่ที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.25 บาท) 

EPSx = ก าไรสทุธิตอ่หุ้นหลงัการออกใบส าคญัแสดงสทิธิเทา่กบั N.A. บาท 

EPS Dilution = N.A. 

การปรับสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ เมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคญัแสดง

สทิธิฯ ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้น 
หรือการแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทัว่ไปในราคาที่
ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกใหม ่ โดยก าหนด
ราคาหรือค านวณราคาของหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วต า่กวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางสว่นเป็นหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิหลงัจากช าระ

ภาษีแล้ว 
6. เมื่อมกีรณีอื่นใดในลกัษณะเดยีวกบัข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้

ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ด้อยไป
กวา่เดมิ 

         ทัง้นีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สทิธิและราคาใช้สทิธิ 

เง่ือนไขอื่นๆ :  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้

มีอ านาจในการ  

1) ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอืน่ๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ เช่น วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย 
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วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ระยะเวลาในการใช้สทิธิ วนัสิน้สดุของการใช้สทิธิ  
2) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออก

ใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ซึง่รวมถงึการติดตอ่และการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตอ่
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3) ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิฯ และการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ในครัง้นี ้

4) พิจารณาก าหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธิฯรวมทัง้มีอ านาจในการเปลีย่นแปลงวิธีการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสทิธิ NCL-W2 อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 จ านวน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 ทีอ่อกและเสนอขาย การจดัสรรหุ้นจ านวนสามญัเพิม่ทนุ
เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 และรองรับการปรับสทิธิของใบส าคญัแสดง
สทิธิ NCL-W1 เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ที่จะสง่ผลจ านวนหุ้นท่ีจดัสรรเพื่อรองรับการปรับ
สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W1 ไมเ่พียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ 
โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น  

5) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง อตัราสว่นการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 ที่ออกและเสนอขาย 
การจดัสรรหุ้นจ านวนสามญัเพิม่ทนุเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 และรองรับ
การปรับสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W1 บริษัทจะด าเนินการแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ในระบบ SET SMART / SET Portal ภายในวนัท าการสดุท้ายก่อนวนัท่ีผู้ซือ้
หุ้นสามญัจะไมไ่ด้รับสทิธิในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 

ทัง้นี ้ บริษัทจะไมข่ยายอายใุบส าคญัแสดงสทิธิฯ ไมแ่ก้ไขเปลีย่นแปลงราคา และอตัราการใช้
สทิธิ เว้นแตจ่ะเป็นการปรับตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

นายทะเบยีนใบส าคญัแสดงสทิธิ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 

 
 ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้

ที่ 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยเป็นการ

เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 
(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ หุ้นสามญั 70,000,000 0.25 17,500,000 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการมีมตใิห้แก้ไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 70,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท มลูคา่รวม 17,500,000 บาท โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

2.1   รายละเอียดการจดัสรร 

จดัสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น อตัราสว่น 
(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทตอ่หุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สทิธิ
แปลงสภาพตามใบส าคญัแสดง
สทิธิของบริษัทรุ่นท่ี 2 (“NCL-W2”) 

63,650,000 6.6 : 1 0.00 (ศนูย์บาท) 
(ราคาใช้สทิธิ 

1.50 บาทตอ่หุ้น) 

- ดหูมายเหต ุ1 

เพื่อรองรับการปรับสทิธิของ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทรุ่นที่ 
1 (“NCL-W1”) ตามเง่ือนไขการ
ปรับสทิธิ 

6,350,000 - - -  
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หมายเหต ุ: 

1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มี

อ านาจในการพิจารณาก าหนดแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควร

เก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมทัง้มีอ านาจในการ เปลี่ยนแปลงวิ ธีการจัดสรรใบส าคญัแสดง

สทิธิ NCL-W2 อตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 ที่ออก

และเสนอขาย การจดัสรรหุ้นจ านวนสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W2 และรองรับการปรับ

สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ NCL-W1 การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและ

เก่ียวข้องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่อ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั และกระทรวงพาณิชย์ 
2.2   การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

หากในการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เมื่อค านวณแล้วมีเศษเกิดขึน้ให้ปัดเศษ

ดงักล่าวทิง้ และในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด

เหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดงักลา่วท าให้เกิดเศษของจ านวนห้นที่

จะได้รับตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ปัดเศษของจ านวนหุ้นดงักลา่วทิง้ 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติก าหนดวนัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 

10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลบั ชัน้ 28 สาธรซิตตีท้าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 

กรุงเทพฯ 10120 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 89/26 ของ

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือโดยวิธีปิดสมดุ

ทะเบียนตามมาตรา 60 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

- ไมม่ี - 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อให้มเีงินทนุเพียงพอรองรับการลงทนุหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทนุท่ีเพิ่มขึน้จะชว่ยสนบัสนนุการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอนาคต 
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7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จะมีสทิธิเทา่เทียมกบัผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลและหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

7.2 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะมีสทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท นบัจากวนัท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุ

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีได้ยื่นขอจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายหลงัการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จดัสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

- ไมม่ี - 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 
1.  คณะกรรมการบริษัทมมีติอนมุตักิารเพิม่ทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 9 พฤษภาคม 2560 
2.  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ 9 พฤษภาคม 2560 
3.  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2560 
23 พฤษภาคม 2560 

4.  ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

24 พฤษภาคม 2560 

5.  ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 12 มิถนุายน 2560 
6.  ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NCL-W2 22 มิถนุายน 2560 
7.  ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้มีสทิธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 

NCL-W2 
23 มิถนุายน 2560 

 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 

......................................................... 
(นายกิตติ พวัถาวรสกลุ) 

กรรมการบริษัท 

 
......................................................... 

(นางสาวเนติรัด สงัข์งาม) 
กรรมการบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี 

บญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อย

กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ

กนัท าหนงัสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่

ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน

หนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือ

หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ (3) วนั 

ทัง้นีส้ถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ

จะก าหนดก็ได้ 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน

หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน

หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ให้การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่

และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่

บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน

เร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก)การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข)การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค)การท าแก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัการมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผล

ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ)การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ)การเลกิบริษัท 

(ช)การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ)การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฏหมายบญัญตัิไว้วา่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ข้อ 38. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี พงึเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร จดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองและการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 
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เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีซึ่งจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป 

บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่จะเข้าร่วมประชมุ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบยีนที่มี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบขบัขี่
หรือ หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) 

การมอบฉันทะ 

- ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) (สิ่งที่สง่มาด้วย 10 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสง่หนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานท่ีประชมุ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อน
การประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีด
ลบข้อความที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉนัทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิดลงทะเบียนเพื่อให้
ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง(กรณีผู้ ถือหุ้นเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนงัสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

-  
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 (2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 180 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคล ให้สง่ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 180 วนั ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 

- ผู้ รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือ
เดินทางฉบบัจริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี ้

(1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ
ฉนัทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม และขอให้ท่านสง่หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว พร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของทา่นกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2560เพื่อลงทะเบียนลว่งหน้า หรือ 

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชมุแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามา
แสดงในวนัประชมุ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทได้
อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุก่อน
เวลาประชมุได้ตัง้แต ่9.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ รับมอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

3. หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการ
เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็นโดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมี
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ท าเคร่ืองหมาย ใน
ช่อง ของบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 
- กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบัก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ

ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และ
ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียง
แตล่ะวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ท าเคร่ืองหมายไว้ 
และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสร็จสิน้การประชมุ 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้น –NCL 

โต๊ะลงทะเบียน(ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.) โต๊ะลงทะเบียน(ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.) 

 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ

หลกัฐานประกอบ  พร้อมบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือ

หุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ เจ้าหน้าที่

จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการนับคะแนน โปรด

ระบุความเห็นพร้อมทัง้ลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่

ทนัที 

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน โปรดระบุ

ความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อม

ทัง้ลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 

ในการเลือกตั ง้ กรรมการบ ริ ษัทท่านใดใ ห้ยกมือ 

เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนน เมื่อเสร็จสิน้การลงมติในวาระนี ้

เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

ผู้ รับมอบฉนัทะ มาด้วยตนเอง 

45



    
                                                                                                                                                       สิง่ที่สง่มาด้วย 6 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่า
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ
ตน โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดมีรายละเอียด
ดงันี:้- 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนี ้
ที่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใด
จะต่่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค่านวณมูลค่าของรายการที่เ ก่ี ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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  ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด  
Name  Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย(ุปี) 56 ปี 
Age (Year) 56  years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
Position Director / Audit Committee Chairman / Independent Director 
ตัง้แตว่นัที่  
From Date  

4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
February 4, 2013 - Present 

ถือหุ้นในบริษัทจ านวน - 
Number of shares held  

วุฒกิารศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

National Institute of Development Administration (NIDA) 
Master Degree Major พฒันาเศรษฐกิจ / Development Economics 
ปริญญาตรี สาขา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University 
Bachelor Degree Major ธุรกิจการเกษตร / Bachelor of Science Program in Agribusiness 
2556 
Year 2013  

อบรม 
Course 

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

2556 
Year 2015 

อบรม 
Course 

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

ประสบการณ์การท างาน 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียน        -    ไมม่ี     -  
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่นทีไ่มใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  - ไมม่ี -  
2546 - 2554  
Year  2003 - 2011 

การประปานครหลวง CFO 

2554 – 2555 
Year  2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. Assistant Managing Director 

2558 - 2558 
Year  2015 

บริษัทอสมท จ ากดั (มหาชน) Executive Vice President, CFO 

การเข้าประชุมในปี 2559 
การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหาก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 5/5 ครัง้ 
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ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

• ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

• ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย 

• ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มนียัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.) 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 

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

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
 I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ากัด( มหาชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. 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 
 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

 
        กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
 
   ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด อาย ุ56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 92/13 ต าบล/แขวง บางรักน้อย อ าเภอ/เขต เมือง จงัหวดั นนทบรีุ 
                    Name Mr. Pongpun Kongkumnerd age 56 years, residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi 
   or 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        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 อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

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

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

  
 
 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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 คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 12 
มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 09:00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No. 1/2017 on Monday, June 12, 2017 at 10.00 a.m. registration at 09:00a.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. 
 
  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  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 ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนท่ี ....................................................................... 
 Written at 
 
 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 

 
 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ........................................................................... . 

 I/We Nationality
 

 อยู่บ้านเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ากัด( มหาชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. 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 
 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 
3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7)  

 
        กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
 
        ช่ือ นายพงศพ์นัธ์ คงก าเหนิด อาย ุ56 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 92/13 ต าบล/แขวง บางรักน้อย อ าเภอ/เขต เมือง จงัหวดั นนทบรีุ 
                         Name Mr. Pongpun Kongkumnerd age 56 years, residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi 
 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        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 อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

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

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

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 
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  คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัจนัทร์
ท่ี 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 09:00น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 
No.1/2017 Monday, June 12, 2017 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: 
 
  วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 Agenda Item 1  Approval of the Minutes ofthe Annual General Meeting of Shareholders for Year 2017 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (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: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

วาระท่ี 2            พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขรายละเอียดของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ “NCL-W2” 

Agenda Item 2     To consider and approve the amendment issuance of warrants NCL-W2 

                                              2.1 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขรายละเอียดของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

                                                   ของบริษัทรุ่นท่ี 2 “NCL-W2” ในเร่ืองเก่ียวกับจ านวนและวธีิการจัดสรร  

                  2.1 To consider and approve the amendment issuance of warrants NCL-W2 with regard to the amount and method  
             of allocation. Other details, including terms and conditions related.   
         (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  (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: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

     2.2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
         2.2 To consider and approve the amendment allocation issued ordinary shares  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (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: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

วาระท่ี 3 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
                  Agenda Item 3 To Consider Other Matters (if any) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (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: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
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. 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  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 ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ 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.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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. 

 ผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ากัด( มหาชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ในวนัจนัทร์ท่ี 12 มิถนุายน 2560 เวลา 10.00น. เวลาลงทะเบียน 09:00น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตีท้าว
เวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 

  For the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  No. 1/2017 on Monday, June 12,  2017 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. 
 
   
  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

  วาระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ 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 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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บร�ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร�เนชั่นแนล โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2560

บร�ษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
56/9-10 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 12/1 แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1 Khwang Bukkhalo Khet Thon Buri Bangkok 10600
Tel : 02 473-7330-40, 02 473-7300, 02 473-7351, 02 473-7375-9
Fax : 02 473-7322-23 www.nclthailand.com
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