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หนังสอืเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั �งที� 1/2558
วันอังคารที� 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08.30 น.

ณ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี�ทาวเวอร ์ชั �น 28



 

 

 
 
  วันที่ 4 ธันวาคม 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ( มหาชน ) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 
 2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 
  บริษัท รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน 
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)   
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 5. หนังสือมอบฉันทะ 
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/ 2558 
  
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้
มีมติจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือ
หุ้น และได้จัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) ภายในเวลาที่ก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่
แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งได้มีการบันทึก
ไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 

   กฏหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 2   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญท่ีออกใหม่ของบริษัทรุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการใน
อนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควร เสนอที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการ  ออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่  1 
(“NCL-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราหุ้น
สามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3 หุ้นต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดเบื้องต้น 
ของการออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

   กฏหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ ของผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้คัดค้านตั้งแต่
ร้อยละสิบ ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 1 (“NCL-W1”)  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 105,000,000 บาท เป็น 
140,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 140,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ NCL-W1 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3)  

   กฏหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยสาม
ในสี่ของผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บัญญัติว่า “...
บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทั้ง หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง”   

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้
บริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้ 

  “ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) 

   แบ่งออกเป็น  560,000,000 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น) 

   มูลค่าหุ้นละ    0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) 

      โดยแบ่งออกเป็น       

   หุ้นสามัญ   560,000,000 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น) 

   หุ้นบุริมสิทธิ   - หุ้น (- หุ้น)” 

   กฏหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของผู้มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการใน

อนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 140,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ NCL-W1 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับ
จากวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ดังรายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 
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กฏหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระที่ 6   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบในผู้อ่ืนเข้าประชุมแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 ทั้งนี้ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่
สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน ท่านผู้ถือ
หุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 4 หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวและเอกสารแนบ จะต้องน ามามอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเร่ิม
การประชุม   

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2558 (Record Date) และก าหนดให้วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 
2558 เป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 
 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                        
 ลงชื่อ____________________________กรรมการ 
 นายกิตติ  พัวถาวรสกุล 
 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ( มหาชน )  

 
 

วัน เวลา และสถานท่ี 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
จ ากัด ( มหาชน ) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาว
เวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี         ประธานกรรมการ 
2. นายพงศ์พันธ์ คงก าเหนิด กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นางกนกพร ยงใจยุทธ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการ 
5. นายสุขสันต์ กิตติภัทรพงษ์ กรรมการ 
6. นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต กรรมการ 
7. นางสาวเนติรัด สังข์งาม กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
2. นางสาวดวงสมร ศุภศักดิ์สุทัศน์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
3. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา  ผู้ตรวจสอบบัญชีเลขทะเบียน 4306 
4. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ   ผู้ตรวจสอบบัญชเีลขทะเบียน 4475  
5. นางสาวรัชนี เหล่าสาครชัย   เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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เร่ิมการประชุมเวลา 09.00 น. 

  การประชุมคร้ังนี้มี ฯพณฯ ท่านกร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ประธานฯ โดยมอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ เป็นพิธีกรที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด  ( 
มหาชน )  (“บริษัทฯ”) (“ท่ีประชุม”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้ (ทั้งที่เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ)  

  มาประชุมด้วยตนเอง 28 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 191,852,402 หุ้น 
  รับมอบฉันทะ  11 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น   60,145,601 หุ้น 
   รวม  39 ราย  คิดเป็นจ านวนหุ้น 251,998,003 หุ้น 
       คิดเป็นร้อยละ               60.00 % 

  ซึ่งนับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 251,998,003 หุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 60.00% ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัท 420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท ซึ่งก าหนดว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

  พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่
การประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด  ( มหาชน )  
ซึ่งเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังแรกหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการเรียน
เชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคร้ังนี้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้ 1. บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์  2. บริษัทฯได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์  3. บริษัทฯได้ลง
รายละเอียดการประชุมไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท 26 วันก่อนวันประชุม 

  เพื่อเป็นการให้การประชุมด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง
ระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนับคะแนน และการประกาศผล
คะแนนโดยมีส าระส าคัญดังนี้ 

1.   ส าหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงคะแนนได้
ตามจ านวนหุ้นที่มี หรือตามจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ก. มา โดยถือว่า 1 หุ้น 
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มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการออกเสียง จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียง
ได้  ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ท าการระบุการลงคะแนน
มาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนน
สามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง 

2.        เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะท าการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีต่างๆดังนี้  
2.1ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  
2.2ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก และ ข ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์
ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ  เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตร
คะแนนในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดยมอบให้
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ 

3.        ส าหรับในการลงทะเบียนและการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการ
นับคะแนนโดยระบบบารโ์ค้ด เพื่อความถูกต้อง สะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และ
ส าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้น
ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้น
วาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะท าการเก็บบัตรลงทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน
ส าหรับผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะด าเนินการเก็บบัตร หลังจากผู้ที่
ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)    

4. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิด

ประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อม

ลงลายเซ็นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกจากห้องประชุม ทางบริษัทฯจะได้บันทึกการ

ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 

5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแตล่ะวาระ โดยผลการ

นับคะแนน จะเป็นการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่

ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนล่วงหน้าผ่านทาง

ผู้รับมอบฉันทะ และในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะท าการโหวต

เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด 
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  ส าหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้   
   วาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนงดออกเสียงเป็นฐานเสียง 
ก าหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะท าการ
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด 
   วาระที่ 2 เป็นเร่ืองเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว 
   วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม ก าหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน 
ท่านประธานจะท าการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด 
   วาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ก าหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่าน
ประธานจะท าการออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด 
   เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความ
โปรง่ใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายท าหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการนับคะแนน แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่ออาสาสมัครแต่อย่างใด จึง เปิดประชุม โดย
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 
  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว ตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธาน
ฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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  รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,010,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย จ านวน   252,010,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง จ านวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  

  1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

  2.  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 12,000 รวม
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 41 ราย คิดเป็น 252,010,003 หุ้น 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 
   
  ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบปี 2557 ซึ่งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที่ประชุมว่า  ผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมทราบก่อนประชุมแล้ว และขอน าภาพรวมของผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ผลการด าเนินงานของบริษัท 

งบก าไรขาดทุน  บริษัทมีรายได้รวม    922,718,664.81  บาท  

  บริษัทมีค่าใช้จ่ายต่างๆ จ านวน   897,085,977.60   บาท  

  บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน     21,032,094.70   บาท 

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิน   533,937,243.15  บาท 

  หนี้สินรวมจ านวน    208,728,185.53  บาท 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น    325,209,057.98  บาท 

  หลังจากที่มีการรายงานรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามรายละเอียด  
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  นายนฤชิต แต่งสวน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
เพิ่มเติม 3 ประเด็นดังนี้ 1. บริษัทมีเป้าหมายของธุรกิจในปี 2558 อย่างไร 2. บริษัทมีแผนการด าเนินการ
ธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร 3. บริษัทมีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่เพื่อทดแทนฐานลูกค้า
กลุ่มเดิมอย่างไร  

นายกิตติ พัวถาวรสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบาย
กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ ด้วยการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุก
ภาคอุตสาหกรรม เช่น ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมหนัก ปิโตรเคมีคอล รวมถึงการ
ขยายการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทให้ครบวงจรมากขึ้น เช่นการเปิดบริการขนส่งสินค้า
เส้นทางใหม่จากท่าเรือระนองไปยังกรุงย่างกุ้งประทศพม่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่อย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทุกหมวด ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง 
สินค้าวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการเพิ่มยอดขายและก าไรขั้นต้นของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย  

นายนฤชิต แต่งสวน สอบถามเพิ่มว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดลงเหลือเท่าไรส าหรับปี 2558  
นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  ชี้แจงว่า  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

เน่ืองมาจากมีการผ่อนช าระเงินกู้ยืม ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีการลงทุนซื้อหัวลากและหางลากเพิ่มค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็
จะเพิ่มเช่นกัน การซื้อหัวลากและหางลากทางบริษัทใช้ เงินสดซื้อบางส่วนและท าสัญญาเช่าซื้อบางส่วน 
ดังนั้นถ้าหากในปี 2558 บริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจ ดอกเบี้ยเงินกู้ก็จะอาจเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผล
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ 

  มติท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่
มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
  บัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 
  ประธานฯ ขอให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีรายงานงบแสดงฐานะ
การเงิน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
ซึ่งนายชาญวุฒิ วรรณโภสพ รายงานต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุด ณ 
รอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี  
  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
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ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 
ปรากฏอยู่ในหน้า 77 ถึง 127 ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทราบก่อนประชุม
แล้ว  

 หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ  
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
  รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,157,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย จ านวน   252,157,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง จ านวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  หมายเหตุ :  
  1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 147,800 รวม
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 46 ราย คิดเป็น 252,157,803 หุ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รายงานเร่ืองนี้ต่อ
ทีประชุม นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยบริษัทมีหน้าที่ตามข้อบังคับของ
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้วในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องท าการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก 
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 ในส่วนของการจ่ายปันผล ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 
21,340,537.35 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์ ) ซึ่งสามารถ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ได้ทั้งจ านวน บริษัทฯ จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลประจ าปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ในอัตราหุ้นละ 0.023809 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองสามแปด
ศูนย์เก้าสตางค์) คิดเป็นจ านวนรวม 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายอีก  

ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 1 คร้ัง ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯคร้ังที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557  มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 
0.03076923 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สามศูนย์เจ็ดหกเก้าสองสามสตางค์)รวมเป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท 
(สิบล้านบาท) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว  

 ดังนั้นส าหรับผลประกอบการปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงินรวม
20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายก าหนดในอัตรา
ร้อยละ 10 บริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวันที่ 
8 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  

 หลังจากที่มีการชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คร้ังที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลก าไรไว้เป็นทุนส ารอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ตามรายละเอียด
ที่เสนอข้างต้นทุกประการ  

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดย
บริษัทฯ จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลประจ าปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีก ในอัตรา
หุ้นละ 0.023809 บาท (ศูนย์จุดศูนย์สองสามแปดศูนย์เก้าสตางค์) คิดเป็นจ านวนรวม 10,000,000 บาท (สิบ
ล้านบาท) โดยไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีก  

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,157,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย จ านวน   252,157,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง จ านวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
นายพงศ์พันธ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบและได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่าการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 คือ บริษัท เอส พี ออดิท จ ากัด โดยนางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4475 
และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์อภินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5476 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชม
เมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7570 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2558  

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน เป็นเงินจ านวน 1,840,000 บาท 
ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 
2558 มีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่สูงขึ้นกว่าปี 2557 เป็นจ านวน 640,000 
บาท ทั้งนี้เน่ืองจากมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

  รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,157,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย จ านวน   252,157,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง จ านวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ พิธีกรที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นางกนกพร ยงใจยุทธ  กรรมการกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม  กรรมการ 

3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม  กรรมการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆและความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล
แล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ) 
กฎหมายอ่ืน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2558 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ นางกนกพร ยงใจยุทธ, นางสาวเนติรัด สังข์งาม และ 
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้งหมดกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งต้ังเป็น
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 หน้า 21 ถึง 23 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล และเลขานุการฯ ได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็น
มติดังน้ี 
  มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ 
นางกนกพร ยงใจยุทธ, นางสาวเนติรัด สังข์งาม และ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม กลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
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1. นางกนกพร ยงใจยุทธ 
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย จ านวน   252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสียง จ านวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
ทั้งนี้ นางกนกพร ยงใจยุทธ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป 

อีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย 
2. นางสาวเนติรัด สังข์งาม  
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย จ านวน   252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสียง จ านวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
3. นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม    
โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย จ านวน   252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสียง จ านวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
หมายเหตุ :  
1.  เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่าน นางกนกพร ยงใจยุทธ, 

นางสาวเนติรัด สังข์งาม และ นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้มได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เสียงในวาระนี้  

2.  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 2 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 10,001 หุ้น 
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็น 252,167,804 หุ้น  

3. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
 

 นายพงศ์พันธ์ คงก าเหนิด ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้ที่ประชุมทราบ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีรูปแบบเดียว 
คือ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการต่อคร้ัง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นการจ่ายเบี้ยประชุมต่อคร้ังแยกตามต าแหน่ง ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

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

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

และในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบเพียงคร้ังเดียว ทั้งนี้ 
ค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2557 จึงเสนอขอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2558 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท   

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ โดยให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลง  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปแบบของเบี้ยประชุมและบ าเหน็จตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ  

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ( ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ) ดังนี ้

รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 เห็นด้วย จ านวน   252,167,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
 งดออกเสียง จ านวน                      -            เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
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หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหาร 

ทางการเงิน(Treasury Stocks) 
  นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ทางบริษัทมี
เคร่ืองมือในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัทมีราคาต่ ากว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นทางบริษัท
จึงขอเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 เร่ืองการซื้อหุ้นคืน (Treasury 
Stock) โดยแต่เดิมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการซื้อหุ้นคืนยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ทางคณะกรรมการ
บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้องบังคับของบริษัทเร่ืองการซื้อหุ้นคืนโดยเพิ่ม
ข้อความในข้อบังคับข้อ 9 ดังนี้  

“การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการก าหนดจ านวน 
ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงและในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10)ของทุนช าระแล้ว 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจ านวน
เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะท าการซื้อหุ้น
คืนภายในหน่ึง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการแก้ไขข้อบังคับเร่ืองการซื้อหุ้นคืน 

แก้ไข 2 ประเด็นคือ ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 10 % ของทุนจดทะเบียน และแบบเกิน 10 % ของทุนจดทะเบียน 
 นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า กรณีที่บริษัทต้องการซื้อหุ้นคืน

ไม่เกิน10 % ของทุนจดทะเบียนนั้น คณะกรรมการสามารถพิจารณาอนุมัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการได้
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่บริษัทต้องการซื้อหุ้นคืนเกิน 10 % ของทุนจดทะเบียน 
บริษัทต้องขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการซื้อหุ้นคืน 

นายเมธี รังสีวงศ์ ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1. ราคาต่อหุ้นที่ทางบริษัทคาด
ว่าจะซื้อหุ้นคืนอยู่ที่ราคาเท่าไร 2. บริษัทมีแผนการจะซื้อหุ้นคืนเพื่อลด Free Float ใช่หรือไม่ 3. บริษัทมี
แผนการบริหารทางการเงินอย่างไรในการซื้อหุ้นคืน   
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 นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าเร่ืองข้อบังคับของการซื้อหุ้นคืน
ของบริษัทเป็นหลักเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถ
ใช้ข้อบังคับนี้ในการซื้อหุ้นคืนได้ แต่ขณะนีบ้ริษัทยังไม่มีแผนด าเนินการซื้อหุ้นของบริษัทคืนแต่อย่างใด   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเร่ืองการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
(Treasury Stocks) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ เพื่อด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ในล าดับต่อไป 
  มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัต ิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทเร่ืองการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน(Treasury Stocks) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก
ประการ  
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

  รวมจ านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 252,204,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  เห็นด้วย จ านวน   252,204,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                -             เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 
  งดออกเสียง จ านวน                         -         เสียง คิดเป็นร้อยละ      - 

  หมายเหตุ:  
1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 37,000 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 49 ราย คิดเป็น 252,204,804 หุ้น  
2. มติวาระนี้จะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมส าหรับวาระนี้  

  นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1. บริษัทฯมีนโยบายการขยายธุรกิจอย่าง
อ่ืนหรือไม่ 2. แผนธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร  

 นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีนโยบายการขยาย
ธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจหลักของบริษัทคือ Logistics Service Provider และแผนการธุรกิจของบริษัทคือการ
ให้บริการระบบ Logistics แบบครบวงจรด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด เช่นโครงการท่าเรือระนองเชื่อมต่อย่างกุ้ง 
ด้วยเวลาเพียงแค่ 3 วัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าทางแม่สอด-เรวดี ถึงครึ่งหนึ่งและค่าบริการไม่ได้แพงกว่า 
การที่จะส่งสินค้าผ่านและอ้อมไปทางสิงคโปร์เพื่อมาที่ย่างกุ้ง นี่คือตัวอย่างการบริหารการจัดการด้านการ
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บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯที่มีประสิทธิภาพอย่างสูง ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลงได้กว่า
คร่ึงหนึ่ง 

 นางสาววราลี วณิชเสถียรผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯมีท่าเรือและมีเรือเป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของเรือหรือไม่ 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทฯไม่มีทั้งท่าเรือและเรือ
เป็นของบริษัทฯ เรือที่เปิดให้บริการของบริษัทฯในปัจจุบันนี้คือเรือที่ทางบริษัทฯเช่าจากบริษัทคู่ค้า  

  นางสาววราลี วณิชเสถียรผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีเรือที่เปิดให้บริการจ านวน
กี่ล า และสัดส่วนการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางรถ หรือทางทะเลเป็นอย่างไร   

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสัดส่วนการขนส่งทั่วโลก 80-
90% เป็นการขนส่งทางทะเล ส่วนของบริษัทฯนั้น ให้บริการการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรหมดทุกหมวด 
ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางรถ และทางรถไฟ ส่วนสัดส่วนการให้บริการของบริษัทฯ คือทางทะเลเป็น
สัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือทางรถ สุดท้ายก็คือทางแอร์ 

 นางสาววราลี วณิชเสถียรผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไรเมื่อ
เทียบกับบริษัทอื่นๆ 

  นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ
อยู่ในสัดส่วนที่ยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับตลาดทั้งหมด ตลาดรวมของธุรกิจด้านโลจิสติกส์คือ 12% ของ GDP 
ในขณะที่ยอดขายของบริษัทฯคือหนึ่งพันล้านต่อปี ดังนั้นอัตราการเติบโตของสัดส่วนการตลาดของบริษัทฯ
ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากในอนาคต 

นายนฤชิต แต่งสวน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความ
คืบหน้าเร่ืองการเข้าร่วมโครงการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นภายใต้การน าของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institue of Director : IOD) 
  นายชาญวุฒิ วรรณโภสพ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และ
ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการจากทางสถาบันกรรมการบริษัทไทยเมื่อเดือนมีนาคม และแนะน าขอให้ทาง
บริษัทด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองภายในปี 2560 ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทก าลังด าเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งการรับรองดังกล่าว   
  ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ขณะบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองแล้ว
ว่าเป็นสมาชิกที่ต่อต้านเร่ืองการทุจริตคอรัปชั่นมีจ านวน 109 บริษัท บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตและอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยมีจ านวน 
449 บริษัท ซึ่งบริษัทฯเป็นหนึ่งในจ านวน 449 บริษัทนี้ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯเห็นความส าคัญและ
มีนโยบายเตรียมพร้อมในการด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งการรับรองภายการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริตโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยในปี 2560 
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ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะ
เติบโตขึ้นภายหลังประเทศสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ เร่ิมด าเนินการ
เพื่อน าบริษัทฯเข้าสู่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้ทันก่อนสิ้นปีปฏิทิน 2557 เพื่อตลอดปี 2558 
บริษัทฯจะได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อที่จะรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดภายหลังที่ประเทศไทยเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน นี่คือวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯก็ได้ด าเนินการดังกล่าวได้อย่างราบร่ืน บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ต้องการเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การเปิดท่าเรือที่ระนองเพื่อเป็นการตัว
รองรับในการเปิดตัวของ AEC ซึ่งพม่าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ในอนาคตบริษัทฯมีนโยบายในการขยาย
เส้นทางการขนส่งสินค้าจากภาครัฐ คือระนอง-จาการ์ตา ซึ่งจาการ์ตาคือท่าเรือน้ าลึกฝั่งตะวันออกของ
ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯวางแผนด าเนินการไว้ในอนาคต  

คุณสุวนีย์ เจียนศิริไกลวุฒิ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สิทธิที่ท่าเรือระนอง ทางบริษัทฯได้รับสิทธิ
สัมปทานจากรัฐบาลใช่หรือไม่ และบุคคลอ่ืนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้หรือไม่ 

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯได้รับสิทธิล าดับแรกใน
การเข้าท่าเรือระนอง ในทางธุรกิจเรียกว่า Priority Berth ซึ่งส าคัญมากส าหรับธุรกิจโลจิสติกส์  
   เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ
กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. 

 
 
 (ลงชื่อ)                      ประธานที่ประชุม 
                                                                                      (ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี) 
         รับรองรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ________________________________ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม                                               
                     (นางสาวรัชนี เหล่าสาครชัย)                

หมายเหต:ุ ภายหลังเร่ิมการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน 16 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ) รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ารวมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 55 
ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 252,233,304 หุ้น คิดเป็นจ านวนหุ้นร้อยละ 60.05% ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ท าการปรับปรุงจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
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                            สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของ 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“NCL-W1”) 
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดสว่น 

 

ประเภทของใบส ำคััแแสดงสิทิ ิ : ใบส ำคััแแสดงสิทิิที่จะซื้อหุ้นสำมัแของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล       
โลจิสติกส์  จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) รุ่นที่ 1 (“ใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ” หรือ   
“NCL-W1”)  

ชนิดของใบส ำคััแแสดงสิทิ ิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถเปลี่ยนมือได้  

จ ำนวนทีอ่อกและเสนอขำย : 140,000,000  หน่วย     

จ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคััแ
แสดงสิทิ ิ

: 140,000,000  หุ้น (มูลคั่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท)  

วิิีกำรจัดสรรใบส ำคััแแสดงสิทิิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่
คัิดมูลคั่ำ ในอัตรำส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ 1 หน่วย รวมจ ำนวนไม่
เกิน 140,000,000 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคััแแสดงสิทิิต่ ำกว่ำ 1 หน่วย
ให้ปัดทิ้ง 

วันท่ีออกใบส ำคััแแสดงสิทิิ : จะประกำศในภำยหลัง 

รำคัำเสนอขำยต่อหน่วย : 0.00 บำท (ศูนย์บำท) 

ระยะเวลำเสนอขำย : เสนอขำยให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นับจำกวันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำรออก
และเสนอขำยใบส ำคััแแสดงสิทิิฯดังกล่ำว  

อำยุใบส ำคััแแสดงสิทิิ : 2  ปี นับจำกวันท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคััแแสดงสิทิิ 

อัตรำกำรใช้สิทิิซื้อหุ้นสำมัแ : ใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ 1 หน่วย สำมำรถซื้อหุ้นสำมัแใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีกำร
ปรับอัตรำกำรใช้สิทิิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทิิ) 

รำคัำกำรใช้สิทิิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัแ : 4.00 บำท (ส่ีบำท) ต่อ 1 หุ้นสำมัแ (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคัำใช้สิทิิตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิทิิ)  

ก ำหนดกำรใช้สิทิิ : ผู้ถือใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ สำมำรถใช้สิทิิซื้อหุ้นสำมัแของบริษัทได้ในวันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือนมิถุนยน และเดือนิันวำคัม  โดยจะสำมำรถใช้สิทิิคัรั้งแรกใน
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559  ส ำหรับวันก ำหนดใช้สิทิิคัรั้งสุดท้ำยจะตรงกับวันที่
ใบส ำคััแแสดงสิทิิมีอำยุคัรบ 2 ปีนับจำกวันที่ออกใบส ำคััแแสดงสิทิิ ในกรณีที่
วันใช้สิทิิดังกล่ำวตรงกับวันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เล่ือนเป็นวันท ำกำรสุดท้ำย
ก่อนวันใช้สิทิิในแต่ละรอบ 
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ระยะเวลำแสดงคัวำมจ ำนงในกำรใช้
สิทิ ิ

: ผู้ถือใบส ำคััแแสดงสิทิิที่ประสงคั์จะใช้สิทิิในกำรซื้อหุ้นสำมัแของบริษัทจะต้อง
แจ้งคัวำมจ ำนงภำยในระยะเวลำ 5 วัน ก่อนกำรใช้สิทิิในแต่ละคัรั้ง และก ำหนดให้
กำรใช้สิทิิคัรั้งสุดท้ำย มีระยะเวลำแจ้งคัวำมจ ำนง ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนวัน
ก ำหนดใช้สิทิคิัรั้งสุดท้ำย 

ตลำดรองของใบส ำคััแแสดงสิทิิ : บริษัทจะน ำใบส ำคััแแสดงสิทิิที่ออกและเสนอขำยในคัรั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมัแที่เกิดจำกกำร
ใช้สิทิ ิ

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมัแที่เกิดจำกกำรใช้สิทิิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิทิิและผลประโยชน์อื่น 

 

: หุ้นสำมัแใหม่ทีเ่กิดจำกกำรใช้สิทิิของใบส ำคััแแสดงสิทิิฯในคัรั้งนี้ จะมีสิทิิและ
ฐำนะของหุ้นเทียบเท่ำกับหุ้นสำมัแเดิมที่ออกและเรียกช ำระเต็มมูลคั่ำของบริษัท
ทุกประกำร 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : 1) ผลกระทบต่อสิทิิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)  

เนื่องจำกกำรเสนอขำยใบส ำคััแแสดงสิทิิคัรั้งนี้เป็นกำรเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้น
เดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทิิทั้งจ ำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำน
กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นและสิทิิออกเสียง อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่มีกำร
ใช้สิทิิท้ังจ ำนวนโดยบุคัคัลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ประมำณร้อยละ 25 โดยมีสูตรกำรคั ำนวณ ดังนี ้
Control Dilution = [Qw/(Qo+ Qw)] 
โดยที ่
Qo = จ ำนวนหุ้นช ำระแล้วเดิมเท่ำกับ 420,000,000 หุ้น 
Qw = จ ำนวนหุ้นที่รองรับใบส ำคััแแสดงสิทิิ 140,000,000 หุ้น 
ดังนั้น  
Control Dilution = [140,000,000/(420,000,000+140,000,000)] 

    = 25% 

  2) ผลกระทบต่อรำคัำตลำดของหุ้น (Price Dilution)  

ไม่มีผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคัำเนื่องจำกรำคัำกำรใช้สิทิิของใบส ำคััแ
แสดงสิทิิเท่ำกับ 4.00 บำท ซึ่งเป็นรำคัำที่สูงกว่ำรำคัำซื้อขำยถัวเฉล่ียถ่วง
น้ ำหนัก 15 วันท ำกำรก่อนวันประชุมคัณะกรรมกำรบริษัทคัรั้งที่  7/2558 เมื่อ
วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2558 ซึ่งเท่ำกับหุ้นละ 2.70 บำท 
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  3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution)  

ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบส ำคััแแสดงสิทิิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หำกมี
กำรใช้สิทิิตำมใบส ำคััแแสดงสิทิิดังกล่ำวนี้ท้ังจ ำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก ำไรประมำณร้อยละ -0- โดยมีสูตรกำรคั ำนวณดังนี้  

EPS Dilution = (EPSo – EPSx) /  EPSo 
โดย  
ก ำไรสุทิิย้อนหลัง 4 ไตรมำสของบริษัท ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2558 เท่ำกับ 
-0- บำท 
EPSo = ก ำไรสุทิิต่อหุ้นก่อนกำรออกใบส ำคััแแสดงสิทิิ 

เท่ำกับ -0- บำท (มูลคั่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท) 
EPSx = ก ำไรสุทิิต่อหุ้นหลังกำรออกใบส ำคััแแสดงสิทิิเท่ำกับ N.A. บำท  
EPS Dilution = N.A. 

= N.A. 

กำรปรับสิทิิใบส ำคััแแสดงสิทิ ิ : บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคัำกำรใชสิ้ทิิและอัตรำกำรใช้สิทิิ เมื่อเกิดเหตุกำรณใ์ด
เหตุกำรณ์หน่ึงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคั์เพื่อรักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้
ถือใบส ำคััแแสดงสิทิิฯไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม 

1. เมื่อมกีำรเปล่ียนแปลงมูลคัำ่ที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำร
รวมหุ้น หรือกำรแบ่งแยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัท เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชำชนทัว่ไป 
ในรำคัำที่ต่ ำกวำ่ร้อยละ 90 ของรำคัำตลำดของหุ้นสำมัแของบริษทั 

3. เมื่อบริษัท เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคััแแสดงสิทิิท่ีออกใหม่โดย
ก ำหนดรำคัำหรือคั ำนวณรำคัำของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
หรือใบส ำคััแแสดงสิทิิดังกล่ำวต่ ำกว่ำร้อยละ 90 ของรำคัำตลำดของหุ้น
สำมัแของบริษัทฯ เมื่อบรษิัทจำ่ยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นที่
ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ถือหุ้น 

4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุน้ของบริษัท 

5. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 90 ของก ำไรสุทิิ 
หลังจำกช ำระภำษีแล้ว 

6. เมื่อมกีรณีอื่นใดในลักษณะเดยีวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท ำใหผ้ลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ที่ผู้ถือใบส ำคััแแสดงสิทิิฯจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทิิตำมใบส ำคััแแสดง
สิทิิฯด้อยไปกวำ่เดมิ 

ทั้งนี้ มอบหมำยให้คัณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคัคัลที่ได้รับมอบหมำยจำก
คัณะกรรมกำรบริษัทหรือคัณะกรรมกำรบริหำรบริษัท  เป็นผู้มีอ ำนำจในกำร



                                                                                                      บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

พิจำรณำก ำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับหรือกำร
เปล่ียนแปลงอัตรำกำรใช้สิทิิ และรำคัำใช้สิทิิ  

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คัณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคัคัลอื่นที่ได้รับมอบหมำยคัณะกรรมกำรบริษัท 
เป็นผู้มีอ ำนำจในกำร (1) ก ำหนดเงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆอันจ ำเป็นและ
สมคัวรเกี่ยวเนื่องกับกำรออกใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ เช่น วันที่ออกใบส ำคััแแสดง
สิทิิฯ  รำยละเอียดกำรเสนอขำย วิิีกำรจัดสรรใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ ระยะเวลำใน
กำรใช้สิทิิ วันส้ินสุดของกำรใช้สิทิิ (2) ลงนำมในเอกสำรคั ำขออนุแำตต่ำงๆ และ
หลักฐำนที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรออกใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ ซึ่งรวมถึงกำร
ติดต่อและกำรยื่นคั ำขออนุแำต คั ำขอผ่อนผันต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (3) 
ด ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็น และสมคัวรอันเกี่ยวเนื่องกับใบส ำคััแแสดงสิทิิฯและ
กำรออกและเสนอขำยใบส ำคััแแสดงสิทิิฯในคัรั้งนี้ 

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยำยอำยุใบส ำคััแแสดงสิทิิฯ  ไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงรำคัำ และ
อัตรำกำรใช้สิทิิ เว้นแต่จะเป็นกำรปรับตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทิิ 

นำยทะเบียนใบส ำคััแแสดงสิทิิ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 



                สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที ่12 พฤศจิกายน 2558 
 

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัท           
ครั้งที ่7/2558 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  เกี่ยวกับการเพิ่มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดงัต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทนุ 
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 105,000,000 บาท เป็น 140,000,000 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 35,000,000 บาท    
โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 140,000,000 0.25 35,000,000 

2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
มูลค่ารวม 35,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 
จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินคา่หุ้น 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทรุ่นท่ี 1  
(“NCL-W1”) 

140,000,000 3 : 1 0.00 (ศูนย์บาท) 
(ราคาใช้สิทธ ิ

4.00 บาทต่อหุ้น) 

- ดูหมายเหตุ 1)  

หมายเหตุ : 
1) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการ

พิจารณาก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจด าเนินการ
ต่างๆ อันจ าเป็นสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้สอดคล้องตามประกาศ



 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และกระทรวงพาณิชย์ 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน้ 
หากในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อค านวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ้ง และในกรณีท่ีใบส าคัญแสดงการใช้สิทธิดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงอัตราและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้นที่จะ
ได้รับตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของจ านวนหุ้นดังกล่าวทิ้ง 

2) ก าหนดวนัประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้เพือ่ขออนุมตักิารเพิ่มทนุและจัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมบางกอกคลับ ชั้น28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร   และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที ่1 ธันวาคม 2558 

3) การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ตอ่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
- ไม่มี - 

4) วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทุนในสว่นที่เพิม่ 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกิจการของบรษิัท 

5) ประโยชน์ที่บริษทัจะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 
เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต 

6) ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ   
7.1 นโยบายเงินปันผล 

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิเท่า
เทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทัทุกประการและสิทธิในการได้รับเงนิปันผลจากการด าเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ท้ังหมดของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  

7.2 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทนับจากวันท่ีมีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

7) รายละเอียดอื่นใดที่จ าเปน็ส าหรับผู้ถือหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมตักิารเพิ่มทนุ/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทนุ 
-ไม่มี-  



 

8) ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน/ เดือน/ ปี 
1 คณะกรรมการบริษัทมมีติอนุมตักิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 12 พฤศจิกายน 2558 
2 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตอ่ตลาดหลักทรัพย ์ 13 พฤศจิกายน 2558 
3 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2558 30 พฤศจิกายน 2558 
4 ปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 
1 ธันวาคม 2558 

5 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 15 ธันวาคม 2558 
6 จดทะเบยีนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจาก 

วันประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น 
7 ก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 23 ธันวาคม 2558 

8 ปิดสมุดทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 24 ธันวาคม 2558 
 
 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถว้นทุกประการ 
 
    
 
 
                       .........................................................                                         ....................................................                                                                  
                               (นายกิตติ  พัวถาวรสกุล)                                                           (นางสาวเนติรัด  สังข์งาม) 
                                      กรรมการบริษัท                                                                         กรรมการบริษัท  
 



                       บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

 - 1 -  

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ 
ชื่อ นายพงศ์พันธ์ คงก าเหนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 

อายุ (ปี) 54 ปี 
Age (Year)  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Position Director / Audit Committee Chairman 
ชื่อบริษัท (“บริษัทฯ”) บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
Company NCL International Logistics Public Company Limited 
ตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2556 
From Date 21 February 2013 
ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน (หุ้น)  - 
Number of shares held  
คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) - 
percent of registered capital  
วุฒิการศึกษา/อบรม 
ปริญญาโท สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ /  

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

สาขา 
Major 

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

2556 อบรม 
Course 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

2558 อบรม 
Course 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Directors Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงปี พ.ศ. ชื่อบริษัท ต าแหน่ง 

Year  Company Position 
2526 – 2527 
Year 1983 - 1984 

FMA Corporation Thailand Sales Representative 

2529 - 2532  
Year 1986 - 1989 

Krung Thai Bank Spot Dealer 

2532 – 2535 
Year 1989 - 1991 

Krung Thai Bank Chief of Corporate 

2535 – 2538 
Year 1992 – 1995 

Indosuez Bank Chief of Corporate 

2538 – 2539  Indosuez Bank Deputy Treasurer  



                       บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

 - 2 -  

ช่วงปี พ.ศ. ชื่อบริษัท ต าแหน่ง 
Year  Company Position 

Year 1995 – 1996 
2540 – 2544 
Year 1997 – 2001 

Credit  Agricole Indosuez FVP & Treasurer 

2544 – 2546 
Year 2001 - 2003 

Credit  Agricole Indosuez SVP & Treasurer 

2546 - 2554  
Year 2003 - 2011 

การประปานครหลวง 
Metropolitan Waterworks Authority (Thailand)  

CFO 

2554 – 2555 
Year 2011 - 2012 

KTB Leasing Co., Ltd. Assistant Managing Director 

 

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ไม่เป็นญาติสนทิกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บรษิัทย่อย 
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ า 
• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าาให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอิสระ 



 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
 

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

 วันท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สัญชาติ...................................................................... 
            I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ าเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณยี์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ         บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ( มหาชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure x)  

 
        กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
     ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                          age years,  residing at 

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

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
        หรือ (Or)  
 1.  ชื่อ .................................................................................................อาย ุ.............. ป ี          อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

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

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 2.  ชื่อ .................................................................................................อาย ุ.............. ป ี          อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

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

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 
 

  

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 5 



 
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2558 ในวันอังคารท่ี 15 
ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 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 1/2015 
Tuesday  December 15,  2015 at 10.00 a.m. registration at 08:30 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. 
 
  กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทุกประการ 
 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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 

 
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับน้ีมำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

Proxy Form B 
 

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

 
 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สัญชาติ............................................................................ . 

            I/We Nationality
   

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

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณยี์...........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

 
(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของ         บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ( มหาชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................. เสียง  ดังน้ี 
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามัญ........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 

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

 
        กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
     ชื่อ .................................................................................................อายุ .............. ปี           อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                      Name                                                                                          age years,  residing at 

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

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
        หรือ (Or)  
 1.  ชื่อ .................................................................................................อาย ุ.............. ป ี          อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

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

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code      or 
 
 
 
 
 
 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 



 
 
 2.  ชื่อ .................................................................................................อาย ุ.............. ป ี          อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 

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

จังหวัด ...............................................................................................   รหัสไปรษณยี์ ................................................... 
Province   Postal Code       
 

  คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2558 ในวัน
อังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 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 1/ 2015  
Tuesday  December 15,  2015 at 10.00 a.m. registration at 08:30 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)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าป ี2558 
 Agenda Item 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholder Year 2015  

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี   2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ของบรษิัทรุ่นท่ี 1 (“NCL-W1”) เพื่อจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 Agenda Item 2  To consider and approve the issuance and allocation of 1 series of the warrants to purchase the newly issued ordinary 
shares of the Company to the existing shareholders of the Company through the Right Offering NCL-W1 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  Agenda Item 3  To consider and approve the increase of registered capital of the Company. 

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 

   
 



 
  วำระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  Agenda Item 4 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with 

the reduction of the Company’s registered capital. 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 
 วำระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
 Agenda Item 5 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.    

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
 Agenda Item 6 Other Matters (If any)    

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

     เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
   Agreed Disagreed Abstained 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
 

  



 
 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 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 ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                               ( ...............................................................) 
 
 

                                                                          ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                              ( ...............................................................) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 

1.   ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 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.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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. 
 

 ผู้ท่ีมำประชุมด้วยตนเอง โปรดน ำหนังสือฉบับน้ีมำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 



 
ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนงัสือมอบฉันทะ 

Supplemental Proxy Form 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด ( มหาชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558 ในวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 08:30 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิต้ี
ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอื่นด้วย 
  For the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2015 on Tuesday  December 15,  2015 at 10.00 a.m. registration at 
08:30 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. 
 
   
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 

  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
  Favor Against Abstain 
 
 
 
 
 

 



 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณแ์ละเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วันท่ี/Date……………………………..                                                                                                     
 
 
 ลงชื่อ/Signed………………………………………… ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
                                                                                                                (........................................................) 
   วันท่ี/Date…………………………….. 
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