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บร�ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร�เนชั่นแนล โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร�เนชั่นแนล โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
56/9-10 ซ.สมเด็จพระเจ�าตากสิน 12/1 แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1 Khwang Bukkhalo Khet Thon Buri Bangkok 10600

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2560
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วนัที่ 24 มนีาคม 2560

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2560

เรยีน ท่านผู้ถอืหุ้น 

 บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั ( มหาชน )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ�าปี 2559

  2. รายงานประจ�าปีและงบการเงนิประจ�าปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 (ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมูล CD-ROM)

  3. ,ประวตัผิู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระและกรรมใหม่

  4. ประวตัผิู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ /กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเตมิ

  5. สรปุรายละเอยีดเบื้องต้นของการออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ บรษิทั รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) ที่จดัสรร 

     ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบรษิทัตามสดัส่วน

  6. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  

  7. ข้อบงัคบับรษิทัเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชมุผู้ถอืหุ้น

  8. เอกสารและหลกัฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชมุผู้ถอืหุ้น วธิกีารมอบฉนัทะ

  9. นยิามกรรมการอสิระและรายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการอสิระ ที่บรษิทัเสนอชื่อให้เป็นผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น

  10. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. (พร้อมใบประจ�าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.) 

  11. แผนที่สถานที่จดัการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น

  ด้วยคณะกรรมการบรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั (“บรษิทัฯ”) ได้มมีตจิะจดัให้มกีารประชมุสามญัผู้ถอื

หุ้นประจ�าปี 2560 วนัที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบยีน 09:00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซติี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 

เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559 ได้จดัขึ้นวนัที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้มกีาร 

     จดัท�ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559  

     ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ 

     กฎหมายมสี�าเนารายงานการประชมุตามที่แนบมาพร้อมกนันี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดบัที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพจิารณาแล้ว มคีวามเหน็เป็นเอกฉนัท์ว่า ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นสมควรรบัรอง 

     รายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว 

     กฎหมายบัญญัติว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียง 

     ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการเกี่ยวกบัรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ส�าหรบั 

     ปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ได้จดัส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุใน 

     ครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดบัที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพจิารณาแล้ว มคีวามเหน็เป็นเอกฉนัท์ว่า ควรรายงานผลการด�าเนนิงาน 

     ของบรษิทัฯ ส�าหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นทราบ ทั้งนี้วาระ 

     นี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จงึไม่ต้องมกีารลงมต ิ

ระเบียบวาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบ 

     ระยะเวลาบัญชีประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล   งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี  

     สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีล้ว สรปุสาระส�าคญั 

     ได้ดงันี้

     สนิทรพัย์รวม    544,982,950.44 บาท

     หนี้สนิรวม    320,412,373.31 บาท

     รายได้รวม           1,011,226,462.45 บาท

     ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี            (16,480,255.42)   บาท

     โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส�าเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ 

     หนงัสอืเชญิประชมุในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดบัที่ 2 )

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความ 

     เหน็เป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรให้ที่ประชมุผูถ้อืหุน้อนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ และ งบก�าไร 

     ขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัปีบญัชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งเป็นการรายงานถงึกจิกรรม 

     ต่างๆ ที่เกดิขึ้นในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีล้ว

     กฏหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง 

     ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรเพื่อเป็นเงินทุนส�ารองตามกฎหมาย และการงด 

     การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ)มาตรา 116 และ 

     ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 47 ก�าหนดให้บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึ่งไว้ 

     เป็นทุนส�ารองในจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยยอดเงิน 

     ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี  จนกว่าทนุส�ารองนี้จะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุ 

     จดทะเบยีน เงนิส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลได้ และ 

     บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไร 

     สทุธหิลงัหกัทนุส�ารองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงนิปันผลนั้นจะต้องไม่มผีลกระทบ 

     ต่อการด�าเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง การขยายธรุกจิ ความจ�าเป็น ความเหมาะ 

     สมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบรหิารงานของบรษิทั ตามที่คณะ 

     กรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม ทั้งนี้ การด�าเนนิการดงักล่าวจะต้อง 

     ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อผู้ถอืหุ้น

     บริษัทฯ มีผลประกอบการ ก�าไรสุทธิ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน  

     16,753,561.54 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่ 

     สตางค์) ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) มาตรา  

     116 และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อ 47 ดงักล่าวข้างต้น บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรบางส่วนเพื่อ 

     เป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย จ�านวน 10,500,000 บาท (สบิล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ร้อยละ  

     7.5 ของทุนจดทะเบียน 140,000,000 ล ้านบาท) คงเหลือก�าไรสะสมจ�านวน 

     6,253,561.54 บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นสามพนัห้าร้อยหกสบิเอด็บาทห้าสบิสี่สตางค์)  

     ให้ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงานและการลงทนุขยายธรุกจิในอนาคต 

     ก�าไรสทุธ ิณ. วนัที่ 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�าเนนิงานและการลงทนุในอนาคต)

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ควรเสนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัจิดัสรรเงนิก�าไรเพื่อเป็น 
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     เงินทุนส�ารองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น  

     เนื่องจากบรษิทัต้องจดัสรรก�าไรบางส่วนเพื่อเป็นทนุส�ารองตามกฎหมาย จ�านวน 10,500,000  

     บาท คงเหลือก�าไรสะสมจ�านวน 6,253,561.54 บาท ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ 

     ด�าเนนิงานและการลงทนุขยายธรุกจิในอนาคต โดยค�านงึถงึประโยชน์สูงสดุต่อผู้ถอืหุ้น 

     กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง 

     ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิมหาชน จ�ากดั มาตรา 36 และตามกฎข้อบงัคบัของ 

     บรษิทัข้อที่ 18 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั 

     ผู้ถอืหุ้นประจ�าปี จ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการผู้ออกจาก 

     ต�าแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ 

     ถอืหุ้นประจ�าปีครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ มทีั้งหมด 3 ท่านดงัราย 

     นามต่อไปนี้ 

     1. นายกร  ทพัพะรงัส ี  ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

     2. นายสมชาย  ชาญพฒันากร  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

     3. นายวญัเทนนัท์  เตชะมรกต  กรรมการ/กรรมการบรหิาร

     บรษิทัฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้เสนอชื่อบคุคลที่มคีณุสมบตัเิหมาะสม เพื่อรบัการพจิารณา 

     เลอืกตั้ง เป็นกรรมการ ในช่วงวนัที่ตั้งแต่วนัที่ 15 ธนัวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560  

     ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายัง 

     บรษิทั โดย นายสมชาย ชาญพฒันากร มคีวามประสงค์ที่จะไม่รบัต�าแหน่งต่อเนื่องจาก 

     ตดิภารกจิเป็นจ�านวนมาก ดงันั้นที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

     จึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

     ดงักล่าว โดยมมีตเิหน็ควรเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาเลอืกตั้งบคุคลดงัต่อไปนี้เป็นกรรมการ

     1. นายกร  ทพัพะรงัส ี  ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

     2. นายวญัเทนนัท์   เตชะมรกต         กรรมการ/กรรมการบรหิาร

     3. นางนาร ี  บญุธรีวร  กรรมการ/กรรมอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

     ทั้งนี้ นางนาร ีบญุธรีวร ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/กรรมอสิระ/กรรมการ 

     ตรวจสอบแทน นายสมชาย ชาญพฒันากร 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีเหน็ควรให้ที่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตั ิ

     เลือกตั้งกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ทั้งนี้กรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 

     บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้ 

     อย่างเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามที่กฎหมาย 

     ก�าหนด อกีทั้งเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขา 

     ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯสามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บรษิทัฯได้  

     คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 

     แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

     ของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางนาร ีบญุธรีวร ผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อ 

     ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/กรรมอสิระ/กรรมการตรวจสอบ แทนนายสมชาย ชาญพฒันากร  

     ที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ โดยสรปุรายชื่อได้ดงันี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดบัที่ 3)

     1. นายกร  ทพัพะรงัส ี         ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 

     2. นายวญัเทนนัท์   เตชะมรกต         กรรมการ/กรรมการบรหิาร
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     3. นางนาร ี  บญุธรีวร  กรรมการ/กรรมอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

     ข้อบงัคบัของบรษิทัฯข้อ 17 ระบวุ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมาก 

     ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดงัต่อไปนี้

      (1) ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง

     (2) ผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทั้งหมดตาม (1) เลอืกตั้งบคุคลคนเดยีว 

     หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้

     (3) บคุคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลอืกตั้งเป็นกรรมการเท่า 

     จ�านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณทีี่บคุคลซึ่งได้รบัการเลอืก 

     ตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ 

     ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดและเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

     ที่ด ีบรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้หุ้นสามารถใช้สทิธใินการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคลโดย 

     จะเสนอให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล

ระเบียบวาระที่ 6    พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามหลกัเกณฑ์ของสนง. คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และดแูลตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต)  

     ก�าหนดให้บริษัทมหาชนแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และนโยบายการ 

     ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปนโยบายดังกล่าวและเพื่อรองรับการเจริญ 

     เตบิโตของธรุกจิ ทางบรษิทัจงึมคีวามประสงค์เพิ่มจ�านวนกรรมการบรษิทั/กรรมกรรมการ 

     อิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจึงได้ 

     สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ง 

     ตั้งเป็นกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเตมิ จงึเหน็ควรเสนอชื่อ 

     ดงันี้ พล.เอก พอพล มณรีนิทร์ (สิ่งที่ส่งมาล�าดบัที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วจงึเหน็ควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัิ 

     แต่งตั้งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการ 

     เสนอชื่อเพื่อด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวข้างต้น กรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่ 

     เหมาะสมจะเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม 

     หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามที่กฎหมายก�าหนด อกีทั้งเป็นผู้มคีวามรู้  

     ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด�าเนนิ 

     งานของบรษิทัฯสามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บรษิทัฯได้ ส�าหรบัผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อให้ 

     ได้รบัการเลอืกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นผู้มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนด 

     ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะ 

     กรรมการจงึมคีวามเหน็เป็นเอกฉนัท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุตั ิ

     แต่งตั้ง พล.เอก พอพล มณีรินทร์ เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ 

     กรรมการตรวจสอบ ของบรษิทัฯ เพิ่มเตมิ 

     กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง| 

     ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 23 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รบัอนมุตัจิาก 

     ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ 

     พิจารณาค่าตอบแทนโดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของ 

     ธรุกจิและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

     ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มมูีลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้ 

     เคยีงกบับรษิทัดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 (เบี้ยประชุม / ครั้ง) ปี 2559 (เบี้ยประชุม / ครั้ง)

1. คณะกรรมการบรษิทั

    - ประธานกรรมการ

    - กรรมการ

50,000

20,000

50,000

20,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

    - ประธานกรรมการ

    - กรรมการ

30,000

20,000

30,000

20,000

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

    - ประธานกรรมการ

    - กรรมการ

- -

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

    - ประธานกรรมการ

    - กรรมการ

- -

5. คณะกรรมการบรหิาร

    - ประธานกรรมการ

    - กรรมการ

- -

ค่าบ�าเหน็จกรรมการ - 160,000

ผลประโยชน์อื่นใด - -

หมายเหต ุ: รายละเอยีดค่าตอบแทนในปี 2559 ปรากฎในรายงานประจ�าปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560 ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559

ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ไม่เกนิ 2,000,000 บาท

 ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวันเดียวกัน ให้กรรมการตรวจสอบได้

รบัเบี้ยประชมุในฐานะกรรมการตรวจสอบเพยีงครั้งเดยีว

 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าวมอีตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการประจ�าปี 2559 จงึเสนอขอให้ที่ประชมุพจิารณา

อนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรบัปี 2560 เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ:    คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่า 

     ตอบแทนให้แก่กรรมการส�าหรับปี 2560 ในอัตราเดิมตามที่เสนอโดยจ�านวนเงิน 

     รวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท

     ทั้งนี้การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะ 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ 

     กรรมการแล้ว 

     กฎหมายบญัญตัว่ิา มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงสองในสามของ 

     จ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุ
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ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก�าหนด 

     ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนด จ�านวนเงินค่าสอบ 

     บญัชขีองบรษิทัทกุปี

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

     เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบญัชปีละก�าหนดค่าสอบบญัชสี�าหรบัรอบปีบญัช ี2560 และเสนอ 

     ต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและแต่งตั้งบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัช ี

     ของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเป็น 

     ผู้สอบบญัชแีละอนมุตัคิ่าสอบบญัชสี�าหรบัปี 2560 รายละเอยีดดงันี้

     1. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท์    ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3972 และ/หรอื 

     2. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสริกิลุ  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 4807 และ/หรอื   

     3. นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ   ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3516 และ/หรอื

     4. นายโสภณ        เพิ่มศริวิลัลภ    ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 3182 และ/หรอื       

     5. นางกิ่งกาญจน์    อศัวรงัสฤษฎ์   ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 4496 และ/หรอื   

     6. นางสาวพมิพ์ใจ   มานติขจรกจิ    ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 4521 และ/หรอื   

     7. นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 5872

     โดยให้ผู้ตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอ�านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

     รวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ ทั้งนี้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตข้างต้นมคีณุสมบตัติาม 

     ประกาศของคณะส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

     ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท  

     ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส�านักงาน อีวาย  

     จ�ากัด แทนได้ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได ้

     เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ 

     บคุคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด  

     และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็น 

     จ�านวน 4,330,000 บาท ซึ่งเป็นจ�านวนเงนิ ค่าสอบบญัช ีที่สูงขึ้นกว่าค่าสอบบญัชปีระจ�า 

     ปี 2559 เป็นจ�านวน 1,600,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทนุเพิ่มขึ้น 

     จากปีก่อน ดงัรายละเอยีดข้อมูลเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด 2560 2559

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีประจ�าปี และสอบ

ทานงบการเงนิ
4,330,000  บาท 2,730,000 บาท

     กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง 

     ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9     พจิารณาอนุมตัอิอกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ 

     ของบริษัท รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้บรษิทัฯ มเีงนิทนุเพยีงพอรองรบัการลงทนุหรอืการขยายกจิการในอนาคต เงนิทนุ 

     ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้ 

     แก่ผู้ถอืหุ้นในอนาคต
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ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญ 

     ผู้ถอืหุ้น เพื่อพจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั 

     ที่ออกใหม่ของบรษิทัรุน่ที่ 2 (“NCL-W2”) เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ จ�านวน 64,650,000  

     หน่วย โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราหุน้สามญัที่ได้รบัจดัสรรจากการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

     6.5 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียด 

     เบื้องต้น ของการออกใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดบัที่ 5)

     กฎหมายบญัญตัว่ิา วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า สามในสี่ ของ 

     ผู้มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง และไม่มผีู้คดัค้านตั้งแต่ร้อยละสบิ ของผู้มาประชมุและ 

     มสีทิธอิอกเสยีง

ระเบียบวาระที่ 10   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน Warrant  
     รุ่นที่ 2 (NCL-W2)

     10.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ ตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ 

     ออกใหม่ของบรษิทัรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”) 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้สมควรอนมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบยีน   

     ของบรษิทัฯ จากจ�านวน 140,000,000 บาท เป็น 157,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามญั 

     เพิ่มทนุใหม่จ�านวน 70,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธิ 

     ของใบส�าคญัแสดงสทิธ ิNCL-W2 และ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธิ 

     ของบรษิทั รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิดงัรายละเอยีดปรากฏตาม 

     แบบรายงานการเพิ่มทนุ F53-4 (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดบัที่ 6) 

     กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยสามในสี่ของผู้มา 

     ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง

     10.2 พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อให้บรษิทัฯ มเีงนิทนุเพยีงพอรองรบัการลงทนุหรอืการขยายกจิการในอนาคต เงนิทนุ 

     ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้ 

     แก่ผู้ถอืหุ้นในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้ 

     จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ�านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 

     เป็น 17,500,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบส�าคัญแสดงสิทธิของ 

     บรษิทั รุ่นที่ 2 (“NCL – W2”) จ�านวน 64,650,000 หุ้น และ เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิอง 

     ใบส�าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั รุ่นที่ 1 (“NCL – W1”) ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิจ�านวน  

     5,350,000 หุ้น ดงัรายละเอยีดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ F53-4 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 

     ล�าดบัที่ 6)

     กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง 

     ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง 

     กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 บญัญตัวิ่า “บรษิทัจะแก้ไข 

     เพิ่มเตมิ หนงัสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืข้อบงัคบัของบรษิทัได้เมื่อที่ประชมุผู้ถอืหุ้นลงมตดิ้วย  

     คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสยีงทั้ง หมดของผู้ถอืหุ้นซึ่ง มาประชมุ และ 

     มสีทิธอิอกเสยีง”  
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ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไข 

     หนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ข้อ 4. เรื่องทนุจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่ม 

     ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ 560,000,000 หุ้น เป็น 630,000,000 หุ้น โดยให้ยกเลกิ 

     ข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม่ ดงันี้

     “ข้อ4. ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 157,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสบิเจด็ล้านห้าแสนบาท)

     แบ่งออกเป็น   630,000,000  หุ้น   (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น)

     มูลค่าหุ้นละ  0.25  บาท  (ยี่สบิห้าสตางค์)

     โดยแยกออกเป็น 

     หุ้นสามญั    630,000,000 หุ้น   (หกร้อยสามสบิล้านหุ้น)

     หุ้นบรุมิสทิธิ  - หุ้น (-)

     กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 

     ผู้มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง

ระเบียบวาระที่ 12   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ล�าดบัที่ 10 ทั้งนี้ หนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวและเอกสารแนบ จะต้องน�ามามอบต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ ก่อนเริ่มการประชมุ  

        ขอแสดงความนบัถอื

      

          ลงชื่อ                      กรรมการ

                                                                               นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ

                                                               กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด ( มหาชน ) 

วัน เวลา และสถานที่

 การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ�าปี 2559 ของบรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั ( มหาชน ) ได้จดัขึ้นเมื่อ

วนัที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซติี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรงุเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ฯพณฯ กร ทพัพะรงัสี ประธานกรรมการ

 2. นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

 3. นายสมชาย ชาญพฒันากร กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

 4. นางจติรมณ ีสวุรรณภูมิ กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

 5. นายกติต ิพวัถาวรสกลุ กรรมการ

 6. นายสขุสนัต์ กติตภิทัรพงษ์ กรรมการ

 7. นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต กรรมการ

 8. นางสาวเนตริดั สงัข์งาม กรรมการ

 9. นางสาวพรทพิย์ แซ่ลิ้ม กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชี

 2. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณชิชา ผู้ตรวจสอบบญัชเีลขทะเบยีน 4306

 3. นายสชุาต ิพานชิย์เจรญิ ผู้ตรวจสอบบญัชเีลขทะเบยีน 4475 

 4. นางสาวรชัน ีเหล่าสาครชยั เลขานกุารบรษิทั / ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

 การประชมุครั้งนี้ม ีฯพณฯ ท่านกร ทพัพะรงัส ีประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรบัผู้ถอืหุ้นสู่การประชมุผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559 ของ

บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั ( มหาชน ) (“บรษิทัฯ”) (“ที่ประชมุ”) และมอบหมายให้ นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ และมอบหมายให้ นางสาวอชริญา ระเบยีบนาวนีรุกัษ์ เป็น

พธิกีรที่ประชมุ นางสาวอชริญา ระเบยีบนาวนีรุกัษ์แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่ามผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุดงันี้ (ทั้งที่เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง

และโดยผู้รบัมอบฉนัทะ) 

 มาประชมุด้วยตนเอง 25 ราย  คดิเป็นจ�านวนหุ้น 161,013,001 หุ้น

 รบัมอบฉนัทะ  29 ราย  คดิเป็นจ�านวนหุ้น  98,811,900 หุ้น

  รวม  54 ราย  คดิเป็นจ�านวนหุ้น 259,824,901 หุ้น

      คดิเป็นร้อยละ   61.86 %

 ซึ่งนับจ�านวนหุ้นทั้งหมดได้ 259,824,901 หุ้นคิดเป็นจ�านวนหุ้นร้อยละ 61.86 %ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 

420,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทั ซึ่งก�าหนดว่าจะต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถอื

หุ้นเข้าร่วมประชมุนบัจ�านวนหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิทั จงึจะ

ครบเป็นองค์ประชมุ 

 พิธีกรเรียนเชิญประธานฯเปิดประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ

บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส ์จ�ากดั ( มหาชน ) ซึ่งเปน็การประชมุผูถ้อืหุน้ครั้งที่สามหลงัจากที่บรษิทัฯ ได้เข้าจดทะเบยีน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิายน 2557 จากนั้นพธิกีรได้แจง้ให้ที่ประชมุทราบว่าบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการเรยีน

เชญิและแจ้งข้อมลูเกี่ยวกบัการประชมุครั้งนี้แก่ผูถ้อืหุน้ 3 ทางดงันี้ 1. บรษิทัฯได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุไปยงัผูถ้อืหุน้ทกุท่านทางไปรษณย์ี 

2. บรษิทัฯได้มกีารลงประกาศในหนงัสอืพมิพ ์3. บรษิทัฯได้ลงรายละเอยีดการประชมุไว้ในเวป็ไซต์ของบรษิทั 26 วนัก่อนวนัประชมุ

 เพื่อเป็นการให้การประชุมด�าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การ

ออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนโดยมสี�าระส�าคญัดงันี้

1. ส�าหรบัในการออกเสยีงในแต่ละวาระ ผู้ถอืหุ้นทกุท่านสามารถออกเสยีงคะแนนได้ตามจ�านวนหุ้นที่ม ีหรอืตามจ�านวนหุ้น

ที่ได้รบัมอบฉนัทะแบบ ก. มา โดยถอืว่า 1 หุ้น มคี่าเท่ากบั 1 คะแนน โดยในการออกเสยีง จะไม่สามารถแบ่งคะแนนใน

การออกเสยีงได้ ส�าหรบัผู้ที่ได้รบัมอบฉนัทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ท�าการระบกุารลงคะแนนมาแล้ว ผู้รบัมอบจะต้อง

ลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลอืกได้ ดงันี้คอื เหน็ด้วย ไม่เหน็ หรอื งดออกเสยีง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบยีนจะท�าการพมิพ์บตัรลงคะแนนให้ส�าหรบักรณตี่างๆดงันี้

 2.1 ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง 

 2.2 ผู้รบัมอบฉนัทะ ได้รบัการมอบฉนัทะแบบ ก และ ข ในกรณทีี่ผู้มอบฉนัทะให้สทิธิ์ผู้รบัมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ใน

วาระที่ระบ ุเจ้าหนา้ที่ลงทะเบยีนจะไม่พมิพ์บตัรคะแนนในกรณทีี่ผูม้อบฉนัทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ว โดย

มอบให้ผู้รบัมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสยีงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉนัทะประสงค์

3. ก่อนที่จะท�าการเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนน เพื่อท�าการอนมุตัใินแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วม ประชมุสามารถสอบถามค�าถาม

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัวาระนั้น ๆ ได้ กรณทีี่ผู้เข้าร่วมประชมุต้องการจะสอบถามกรณุายกมอื และแจ้งชื่อ นามสกลุ พร้อม

ทั้งชี้แจงว่าเป็นผู้ถอืหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรอืเป็นผู้รบัมอบฉนัทะ

4. ส�าหรับในการลงทะเบียนและการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์และการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อ

ความถูกต้อง สะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็น

ด้วย และส�าหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลง

คะแนนเป็นไม่เหน็ด้วย และ งดออกเสยีงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะท�าการเกบ็บตัรลงทกุใบ โดยการเรยีก

เกบ็บตัรลงคะแนนส�าหรบัผู้ที่ประสงค์ลงคะแนนเป็นเหน็ด้วย จะด�าเนนิการเกบ็บตัร หลงัจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่

เหน็ด้วย และ งดออกเสยีง)  

5. หากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชมุก่อนปิดประชมุ หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสยีง

ในวาระที่เหลอื ให้ส่งบตัรลงคะแนนพร้อมลงลายเซน็ให้กบัเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกจากห้องประชมุ ทางบรษิทัฯจะได้บนัทกึ

การลงคะแนนของผู้ถอืหุ้น

6. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่ผู้ถอืหุ้นอนมุตัใินแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนน จะเป็นการนบัคะแนนรวม

จากผู้ถอืหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รบัมอบฉนัทะที่ได้รบัสทิธิ์ให้ลงคะแนนแทน รวมถงึกรณทีี่ผู้มอบฉนัทะระบคุะแนนล่วงหน้า

ผ่านทางผู้รบัมอบฉนัทะ และในกรณทีี่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานจะท�าการโหวตเพิ่มอกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นการ

ชี้ขาด

 ส�าหรับคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระเป็นดังนี้ 

 วาระที่ 1, 3, 4, 5, และ 6 จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ซึ่งไม่นบัผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสยีง ก�าหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีง ในกรณทีี่ผลการลงคะแนนเท่า

กนั ท่านประธานจะท�าการออกเสยีงเพิ่มอกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นการชี้ขาด

 วาระที่ 2 เป็นเรื่องเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนในวาระดงักล่าว

 วาระที่ 7 จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุ ซึ่งไม่นบัผู้ถอืหุ้นที่

ลงคะแนนเป็นงดออกเสยีง ก�าหนดใหหุ้น้หนึ่งหุน้เป็นคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีง ในกรณทีี่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานจะท�าการออก

เสยีงเพิ่มอกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นการชี้ขาด

 วาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียง ข้างมากของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลง

คะแนน ซึ่งไม่นบัผู้ถอืหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสยีง ก�าหนดให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นคะแนนเสยีงหนึ่งเสยีง ในกรณทีี่ผลการลงคะแนนเท่ากนั 

ท่านประธานจะท�าการออกเสยีงเพิ่มอกีหนึ่งเสยีงเพื่อเป็นการชี้ขาด
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 เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญ

ตวัแทนผูถ้อืหุ้น 1 รายท�าหนา้ที่อาสาสมคัรในการตรวจสอบความถกูต้องของการนบัคะแนน ซึ่งมนีายพริภ์ธูนญั ปิ่นนธิริตัน์ ผูถ้อืหุ้นยกมอื

เพื่อเป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน จากนั้นจงึเปิดประชมุ โดยได้ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 

2558 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามส�าเนารายงานการประชมุที่ได้จดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครั้งนี้แล้ว ตามเอกสาร

แนบ 1 ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณารบัรอง

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้นครั้งที่ 1/2558 ดงั

กล่าวทั้งนี้เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น

ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 15 ธนัวาคม 2558 โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ

 มตทิี่ประชมุ ที่ประชมุพจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้รบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชมุเมื่อ

วนัที่ 15 ธนัวาคม 2558 โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทกุประการ 

 ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นได้มมีตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,014,851 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย    จ�านวน  260,014,851 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย  จ�านวน         -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 งดออกเสยีง จ�านวน        -       เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 หมายเหตุ: 

 1. มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ�านวน 3 ราย คดิเป็นจ�านวนหุ้น 189,950 รวมมผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุ 57 ราย คดิ

เป็น 260,014,851 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

 ประธานฯ ขอให้ นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชรีายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯในรอบปี 2558 ซึ่งนาย

ชาญวฒุ ิวรรณโภสพ รายงานต่อที่ประชมุว่า ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี ซึ่งทางบรษิทัได้

จดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุทราบก่อนประชมุแล้ว และขอน�าภาพรวมของผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2558 สรปุสาระส�าคญั

ดงันี้

ผลการด�าเนินงานของบริษัท

งบก�าไรขาดทุน   บรษิทัมรีายได้รวม    1,081,033,841.38  บาท 

    บรษิทัมคี่าใช้จ่ายต่างๆ จ�านวน   1,127,326,780.67  บาท 

    บรษิทัมกี�าไร(ขาดทนุ)สทุธจิ�านวน  (79,707,453.02)  บาท

งบแสดงฐานะการเงิน  บรษิทัมสีนิทรพัย์ทั้งสนิ   594,657,048.90  บาท

    หนี้สนิรวมจ�านวน    359,155,443.94  บาท

    ส่วนของผู้ถอืหุ้น    235,501,604.96  บาท

 หลงัจากที่มกีารรายงานรายละเอยีดเสรจ็สิ้นแล้ว ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามรายละเอยีด 

 นายเศรฎวฒุ์ หรรษาสริพิงศ์ ผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น สอบถามเพิ่มเตมิว่า บรษิทัมกีารประเมนิความเสี่ยงและผลตอบแทน

ก่อนการลงทนุอย่างไร 

 นายกติต ิพวัถาวรสกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารชี้แจงว่า บรษิทัฯมนีโยบายการประเมนิความเสี่ยงและผลตอบแทน

การลงทนุของบรษิทัฯ โดยทกุโครงการการลงทนุของบรษิทัฯจะต้องผ่านการพจิารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการ 3 ชดุของบรษิทัฯ ตาม

อ�านาจการด�าเนนิการของบรษิทัฯดงันี้คอื 1. คณะกรรมการบรหิารบรษิทั 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3. คณะกรรมการบรษิทั 
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เมื่อไม่มผีูใ้ดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯจงึขอให้ที่ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบผลด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2558 โดยมรีายละเอยีด

ตามรายงานประจ�าปี 2558 ตามที่เสนอ

 มติที่ประชุม ผู้ถอืหุ้นมมีตริบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประจ�าปี 2558 ตามที่

เสนอ อย่างไรกต็ามเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงจากผู้ถอืหุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ�าปี  

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 ประธานฯ ขอให้ นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัชรีายงานงบแสดงฐานะการเงนิ และ งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งนายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ รายงานต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้เป็นไป

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปีสิ้น

สดุ ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผู้ถอืหุ้นในการประชมุสามญัประจ�าปี 

 ดงันั้น คณะกรรมการบรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านความเหน็ชอบ และสอบทานโดยผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตแล้ว 

ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี ปรากฏอยู่ในหน้า 73 ถงึ 131 ซึ่งทางบรษิทัได้จดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุทราบก่อน

ประชมุแล้ว 

 หลงัจากที่มกีารชี้แจงรายละเอยีดเสรจ็สิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 

 นางสาวศริพิร ขตัตพงษ์ อาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถอืหุ้น สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า จากงบแสดงฐานะทางการเงนิของบ

รษิทัฯ จะเหน็ว่าทางบรษิทัฯได้มกีารยกเลกิการร่วมทนุกบับรษิทั Transoffshore Logistics Pte., Ltd. โดยมเีงนิประกนัจ่ายจ�านวน 18 ล้าน

บาท ซึ่งทางบรษิทัฯหกัเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด และมเีงนิให้กู้ยมืกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนัอกีจ�านวน 17 ล้านบาท ดงันั้นจงึต้องการทราบว่า

เงนิให้กู้ยมืกบักจิการที่เกี่ยวข้องจ�านวนดงักล่าวเกี่ยวข้องกบับรษิทั Transoffshore Logistics Pte., Ltd. หรอืไม่อย่างไร

 นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า เงินประกันจ�านวน 18 ล้านบาท คือเงินประกันที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการท่าเรอืระนอง ซึ่งทางบรษิทัฯได้ลงทนุในบรษิทัร่วม Transoffshore Logistics Pte., Ltd. โดยบรษิทัถอืหุ้นจ�านวน 22.22% แต่เนื่อง

จากบริษัทฯยกเลิกโครงการท่าเรือระนอง ทางผู้ตรวจสอบบัญชีจึงตั้งเงินประกันจ�านวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ

ยกเลกิสญัญาบรกิารที่มกีบับรษิทั Transoffshore Logistics Pte., Ltd. ก่อนครบก�าหนด ส่วนเงนิให้กู้ยมืกบักจิการที่เกี่ยวข้องกนัจ�านวน 17 

ล้านบาท คอืเงนิให้กู้ยมืในบรษิทั NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย โดยบรษิทัฯถอืหุ้นจ�านวน 100% ซงึถอืเป็นการ

สนบัสนนุการลงทนุตามปกตเิพื่อการขยายธรุกจิ

 นางสาวศริพิร ขตัตพงษ์ อาสาพทิกัษ์สทิธผิู้ถอืหุ้น สมาคมส่งเสรมิผู้ลงทนุไทย สอบถาม เพิ่มเตมิว่า จากงบแสดงฐานะทางการ

เงนิของบรษิทัฯ ค่าใช้จ่ายรวมจ�านวน 1,120.84 ล้านบาทนั้นส่วนใหญ่เป็นค่าใช่จ่ายส�าหรบัโครงการท่าเรอืระนองใช่หรอืไม่

 นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายและบริหารของโครงการท่าเรือ

ระนองและเกดิจากการด้อยค่าของโครงการดงักล่าวเช่นกนั

 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการ

เงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอยีดที่เสนอข้างต้นทกุ

ประการ 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ส�าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชปีระจ�าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอยีดที่เสนอทกุประการ 

 ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นได้มมีตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,044,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย จ�านวน   260,044,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน         -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 งดออกเสยีง จ�านวน       -     เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -
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 หมายเหตุ : 

 1. มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ�านวน 3 ราย คดิเป็นจ�านวนหุ้น 29,400 รวมมผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุ 60 ราย คดิ

เป็น 260,044,251 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัช ีรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชมุ นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ 

แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ) มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

ข้อ 46 ระบวุ่าห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผลประเภทอื่นนอกจากเงนิ ก�าไร ในกรณทีี่บรษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล เว้น

แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชมุผู้ถอืหุ้น 

 เนื่องจากบรษิทัฯ มผีลประกอบการ ขาดทนุสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน73,490,223.27 บาท (เจด็สบิสามล้านสี่

แสนเก้าหมื่นสองร้อยยี่สบิสามบาทยี่สบิเจด็สตางค์) จงึไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลประกอบการในรอบปี 2558 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้ 

 หลงัจากที่มกีารชี้แจงรายละเอยีดเสรจ็สิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ทั้งนี้ ไม่มผีู้ถอื

หุ้นซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ จงึได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิทั ครั้งที่ 2/2559 ประชมุเมื่อ

วนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์เสนอให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมุตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2558 ตามรายละเอยีด

ที่เสนอข้างต้นทกุประการ 

 มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์ และอนมุตังิดการจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2558 ให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

 ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นได้มมีตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย  จ�านวน  260,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน               -          เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 งดออกเสยีง จ�านวน                -           เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 หมายเหต:ุ 

 1. มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 2. ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ�านวน 1 ราย คดิเป็นจ�านวนหุ้น 21,000 รวมมผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุ 61 ราย คดิ

เป็น 260,065,251 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559

 ประธานฯ ขอให้ นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานรายละเอยีดเกี่ยวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชแีละ

ก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2559 ให้ที่ประชมุทราบและได้รายงานให้ที่ประชมุทราบว่าการประชมุคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ประชมุ

เมื่อวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มมีตเิป็นเอกฉนัท์เสนอให้ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชปีระจ�าปี 2559 คอื บรษิทั เอส พ ี

ออดทิ จ�ากดั โดยนางสาวซูซาน เอี่ยมวณชิชา เลขทะเบยีน 4306 และ/หรอืนายสชุาต ิพานชิย์เจรญิ เลขทะเบยีน 4475 และ/หรอืนางสาว

ชื่นตา ชมเมนิ ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 7570 และ/หรอื นางสาววนัด ีเเอี่ยมวณชิชา เลขทะเบยีน 8210 และ/หรอืนางสาวยพุนิ ชุ่มใจ 

เลขทะเบยีน 8622 และ/หรอืนายเกยีรตศิกัดิ์ วานชิย์หานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่ 9922 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั ประจ�าปี 2559

 ค่าธรรมเนยีมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิ เป็นเงนิจ�านวน 2,730,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามข้อ

เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2559 มีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่สูง

ขึ้นกว่าปี 2558 เป็นจ�านวน 890,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม

เตมิ ประธานฯ จงึได้เสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2559 ตามรายละเอยีดที่เสนอ

ข้างต้นทกุประการ

 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ
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บญัชปีระจ�าปี 2559 โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทกุประการ ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ได้มมีตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผูถ้อืหุน้

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้

  รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

  เหน็ด้วย  จ�านวน  260,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

  ไม่เหน็ด้วย จ�านวน        -        เสียง  คดิเป็นร้อยละ -

  งดออกเสยีง จ�านวน       -     เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 หมายเหตุ: มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 นางสาวอชริญา ระเบยีบนาวนีรุกัษ์ พธิกีรที่ประชมุรายงานต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จ�ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 17 ก�าหนดให้กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�า

ปี อตัราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ จงึจ�าเป็นจะต้องพจิารณาเลอืกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ส�าหรบัการประชมุครั้งนี้ กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ มทีั้งหมด 3 ท่าน

ดงัรายนามต่อไปนี้

 1. นายพงศ์พนัธ์  คงก�าเหนดิ กรรมการ และกรรมการอสิระ

 2. นายกติต ิ พวัถาวรสกลุ กรรมการ

 3. นายสขุสนัต์  กติตภิทัรพงษ์ กรรมการ

 คณะกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆและความเป็นผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต�าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ

บรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ ) และประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ( รวมทั้งมกีารแก้ไขเพิ่มเติม ) กฎหมายอื่น และกฎ

ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ที่ประชมุคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 ประชมุเมื่อวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2559 จงึได้มมีตใิห้เสนอต่อที่ประชมุผู้ถอืหุ้นให้

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้แก่ นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ, นายกติต ิพวัถาวรสกลุและ นายสขุสนัต์ กติตภิทัรพงษ์ ที่พ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระดงักล่าวทั้งหมดกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทั้งนี้ข้อมูลและประวตัโิดยสงัเขปของผู้ที่ได้รบัการ

เสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2559 หน้า 24 ถงึ 27

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม

เตมิ ประธานฯ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นใช้สทิธอิอกเสยีงเลอืกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบคุคล และพธิกีรที่ประชมุได้แถลงผลการ

นบัคะแนนเสยีงและกล่าวสรปุเป็นมตดิงันี้

 มตทิี่ประชมุ ที่ประชมุพจิารณาแล้ว มมีตเิลอืกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านได้แก่ นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ , นาย

กติต ิพวัถาวรสกลุ และ นายสขุสนัต์ กติตภิทัรพงษ์ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 1.นายพงศ์พนัธ์  คงก�าเหนดิ โดยที่ประชมุได้มมีตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย  จ�านวน  260,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน         -       เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 งดออกเสยีง จ�านวน        -       เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 ทั้งนี้ นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ ซึ่งได้รบัเลอืกตั้งให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งนั้น มคีณุสมบตัเิป็นกรรมการ

อสิระด้วย
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 2. นายกติต ิพวัถาวรสกลุ โดยที่ประชมุได้มมีตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลง

คะแนน ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  117,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย  จ�านวน  117,065,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน          -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 งดออกเสยีง จ�านวน   143,000,000 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 3. นายสขุสนัต์ กติตภิทัรพงษ์ โดยที่ประชมุได้มมีตอินมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  255,265,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย  จ�านวน  255,265,251 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน         -       เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 งดออกเสยีง จ�านวน   4,800,000   เสยีง  คดิเป็นร้อยละ -

 หมายเหตุ : 

 1.เพื่อเป็นการส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาลที่ด ีกรรมการทั้ง 3 ท่าน นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ, นายกติต ิพวัถาวรสกลุ และ นาย

สขุสนัต์ กติตภิทัรพงษ์ ได้ออกจากห้องประชมุในระหว่างที่ผู้ถอืหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ 

 2.มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559

 นายสมชาย ชาญพฒันากร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชมุทราบ โดยได้รายงานต่อที่ประชมุ

ว่าเนื่องจากการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะ

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558

ไม่เกนิ 2,000,000 บาท ไม่เกนิ 2,000,000 บาท

 ค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ และบ�าเหนจ็กรรมการ คอื การจ่ายเบี้ยประชมุกรรมการต่อครั้ง ซึ่งที่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ปี 

2558 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2558 เคยอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นการจ่ายเบี้ยประชมุต่อครั้งแยกตามต�าแหน่ง ซึ่งมรีาย

ละเอยีดดงันี้

   ประธานกรรมการ  50,000 บาท / ครั้ง

   กรรมการ   20,000 บาท / ครั้ง

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั้ง

   กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง

 และในกรณทีี่มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในวนัเดยีวกนั ให้กรรมการตรวจสอบได้

รบัเบี้ยประชมุในฐานะกรรมการตรวจสอบเพยีงครั้งเดยีว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าวมอีตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการ

ประจ�าปี 2558 จงึเสนอขอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตักิ�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรบัปี 2559 เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ม

เติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุก

ประการ โดยให้มผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลง 
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 มตทิีป่ระชมุ ที่ประชมุพจิารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการปี 2559 ในรปูแบบของเบี้ยประชมุและบ�าเหนจ็

ตามรายละเอยีดที่เสนอทกุประการ 

 โดยที่ประชมุไดม้มีตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผูถ้อืหุ้นที่มาประชมุ (ตามมาตรา 90 

พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ) ดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,098,851 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย  จ�านวน  260,098,851 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน                -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ      -

 งดออกเสยีง จ�านวน                  -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ      -

 หมายเหตุ : 

 1. มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนมุตัดิ้วยคะแนนเสยีงสองในสามของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุ

 2. ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ�านวน 3 ราย คดิเป็นจ�านวนหุ้น 17,600 รวมมผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุ 65 ราย คดิ

เป็น 260,098,851 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน IPO ของบริษัทฯตามที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556  

 นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัช ีรายงานต่อที่ประชมุว่า ตามที่ที่ประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ประชมุ

เมื่อวนัที่ 20 มถินุายน 2556 ได้มมีตอินมุตักิาร เพิ่มทนุจดทะเบยีนของ บรษิทัเอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) โดยบรษิทัฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบรษิทัฯ ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ในระหว่างวนัที่ 3 – 5 พฤศจกิายน 2557 

จ�านวน 95ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 171.00 ล้านบาท โดยภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้ว คง

เหลอืเงนิเพิ่มทนุสทุธ ิ165.66 ล้านบาท ซึ่ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯมยีอดเงนิคงเหลอื ดงันี้ 

วตัถปุระสงค์การใช้เงนิ
(ก่อนการเปล่ียนแปลง)

จ�านวนเงินท่ีคาด
ว่าจะใช้จากการ

เพ่ิมทุน 
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินท่ีใช้ไป
ส้ินสุด

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 57
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินท่ีใช้ไป
ระหว่างวันท่ี

1 ม.ค. – 30 มิ.ย.58
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินท่ีใช้ไป
ระหว่างวันท่ี

1 ก.ค. – 31 ธ.ค.58
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินคงเหลือ
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 58

(ล้านบาท)

1.ลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลาก-

หางลาก
70.00 - 6.91 4.20 58.89

2. ช�าระคนืหนี้สถาบนัการเงนิ 51.00 51.00 - - -

3. ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 44.66 44.66 - - -

รวมทั้งสิ้น 165.66 95.66 6.91 4.20 58.89

 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อด�าเนินธุรกิจขนส่งทางบกในประเทศขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ธรุกจิขนส่งทางบกในประเทศ อกีทั้งการซื้อรถหวัลากที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพยีงพอต่อการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯในปจัจบุนัแล้ว โดยยงัมเีงนิ

คงเหลอืจากการด�าเนนิการตามวตัถปุระสงค์การใช้เงนิเพิ่มทนุดงักล่าวเท่ากบั 58.89 ล้านบาท ดงันั้นที่ประชมุกรรมการบรษิทัครั้งที่ 2/2559 

ประชมุเมื่อวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2559 จงึมมีตอินมุตัเิหน็ชอบให้เปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การใช้เงนิเพิ่มทนุ IPO คงเหลอืดงักล่าวมาเป็น

เงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการ และเพื่อการลงทนุในอนาคต เพื่อก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทั้งนี้ สามารถสรปุ

ตารางวตัถปุระสงค์การใช้เงนิเพิ่มทนุ IPO และจ�านวนเงนิคงเหลอืภายหลงัการเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์เป็นดงันี้
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วตัถปุระสงค์การใช้เงนิ
(ก่อนการเปล่ียนแปลง)

จ�านวนเงินท่ีคาด
ว่าจะใช้จากการ

เพ่ิมทุน 
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินท่ีใช้ไป
ส้ินสุด

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 57
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินท่ีใช้ไป
ระหว่างวันท่ี

1 ม.ค. – 30 มิ.ย.58
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินท่ีใช้ไป
ระหว่างวันท่ี

1 ก.ค. – 31 ธ.ค.58
(ล้านบาท)

จ�านวนเงินคงเหลือ
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 58

(ล้านบาท)

1.ลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลาก-

หางลาก
11.11 - 6.91 4.20 0.00

2. ช�าระคนืหนี้สถาบนัการเงนิ 51.00 51.00 - - -

3. ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน 103.55 44.66 - - 58.89

รวมทั้งสิ้น 165.66 95.66 6.91 4.20 58.89

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาแก้ไข

วตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิเพิ่มทนุ IPO ของบรษิทัฯ ตามที่ได้รบัอนมุตัจิากที่ประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ตามรายละเอยีดที่เสนอ

ข้างต้นทกุประการ เพื่อด�าเนนิการจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณชิย์ในล�าดบัต่อไป

 มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตั ิแก้ไขวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิเพิ่มทนุ IPO ของบรษิทัฯ ตาม

ที่ได้รบัอนมุตัจิากที่ประชมุวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 2/2556 โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทกุประการ 

 ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงข้างมาก ของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลง

คะแนนดงันี้

 รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง  260,098,851 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 เหน็ด้วย  จ�านวน  260,098,851 เสยีง  คดิเป็นร้อยละ 100.00

 ไม่เหน็ด้วย จ�านวน                -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ      -

 งดออกเสยีง จ�านวน                  -      เสยีง  คดิเป็นร้อยละ      -

 หมายเหตุ: 

 มตวิาระนี้จะตอ้งไดร้บัมตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส�ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพ่ือน�ามาล้างผลขาดทุนสะสม

ของบริษัท

 นายชาญวฒุ ิวรรณโภสพ ผู้อ�านวยการฝ่ายบญัช ีรายงานต่อที่ประชมุว่า ตามมาตรา 119พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ�ากดั 

พ.ศ. 2535 เมื่อได้รบัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถ้อืหุ้นแลว้บรษิทัอาจโอนทนุส�ารองตามมาตรา 51 (ส่วนเกนิมลูค่าหุ้นสามญั) และทนุส�ารองตาม

มาตรา 116 (ทนุส�ารอง ตามกฎหมาย) หรอืเงนิส�ารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิทักไ็ด้ การชดเชยผลขาดทนุดงักล่าวให้หกั

ชดเชย จากเงนิส�ารองอื่นก่อนแล้วจงึหกัจากทนุส�ารองตามมาตรา 116 และทนุส�ารองตามมาตรา 51 ตามล�าดบั 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั มผีลขาดทนุสะสมเป็นจ�านวน 73,490,223.27 บาท ทนุส�ารอง

ตามกฎหมายจ�านวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 190,923,427.26 บาท ตามรายละเอยีดดงันี้

หน่วย:บาท ก่อนล้าง ขาดทุนสะสม ชดเชยเพื่อล้าง ขาดทุนสะสม หลังล้าง ขาดทุนสะสม

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 190,923,427.26 (62,990,223.27) 127,933,203.99

ก�าไร(ขาดทนุ)สะสม

     - จดัสรรแล้ว ทนุส�ารองตามกฎหมาย

   - ยงัไม่ได้จดัสรร

10,500,000.00

(73,490,223.27)

(10,500,000.00)

73,490,223.27

-

-

รวม 127,933,203.99 - 127,933,203.99
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ที่ประชมุกรรมการบรษิทัครั้งที่ 2/2559 ประชมุเมื่อวนัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2559 พจิารณาแล้วมคีวามเหน็เป็นเอกฉนัท์ว่า เหน็ควร

ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 10,500,000.00 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

จ�านวน 62,990,233.27 บาท เพื่อชดเชยผลการขาดทนุสะสมทั้งหมดของบรษิทัฯ ทั้งนี้ภายหลงัจากบนัทกึบญัชเีพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสม

ของบริษัทฯแล้วนั้น บริษัทฯคงเหลือบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ�านวน 127,933,203.99 บาท (หนึ่งร้อยล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหก

บาทสิบเจ็ดสตางค์) และผลการขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะท�าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีก�าไรใน

อนาคต 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตั ิการโอนทนุส�ารองตามกฎหมายและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

เพื่อน�ามาล้างผลขาดทนุสะสมของบรษิทัโดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอทกุประการ

ที่ประชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงข้างมาก ของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลง

คะแนนดงันี้

รวมจ�านวนผู้มสีทิธอิอกเสยีง 260,138,851 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00

เห็นด้วย จ�านวน 260,138,851 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เหน็ด้วย จ�านวน        -      เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -

งดออกเสยีง จ�านวน -      เสยีง คดิเป็นร้อยละ      -

หมายเหตุ:

1. ในวาระนี้มผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ�านวน 1 ราย คดิเป็นจ�านวนหุ้น 40,000 หุ้นรวมมผีู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุ 66 ราย

คดิเป็น 260,138,851 หุ้น 

2. มตวิาระนี้จะต้องได้รบัมตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพจิารณาอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุกรรมการทกุท่านที่เข้าร่วมประชมุ และปิด

การประชมุเมื่อเวลา 11.00 น.

    (ลงชื่อ) ประธานที่ประชมุ

               (นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ)

รับรองรายงานการประชมุ

      ลงชื่อ________________________________ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ                               

(นางสาวรชัน ีเหล่าสาครชยั)               

หมายเหตุ: 

ภายหลังเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ�านวน 12 ราย (ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบ

ฉนัทะ) รวมเป็นผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะเข้ารวมประชมุทั้งสิ้นจ�านวน 66 ราย นบัจ�านวนหุ้นทั้งหมดได้ 260,138,851 หุ้น คดิเป็นจ�านวน

หุ้นร้อยละ 61.94% ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบรษิทั ซึ่งบรษิทัได้ท�าการปรบัปรงุจ�านวนเสยีงของผู้ถอืหุ้นที่เข้า

ร่วมประชมุในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกบัความเป็นจรงิและเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัฯ
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ นายกร ทพัพะรงัส ี

 Name  Mr. Korn Dabbaransi

อาย(ุปี) 72  ปี
Age (Year) 72  Years

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ
Position  Director / Independent Director / Chairman

ตั้งแต่วนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2556 – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี)
From Date February 4, 2013 - Present

ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ�านวน (หุ้น) -
Number of shares held  -

วุฒิการศึกษา/อบรม

ปรญิญาตร ี สาขา ด้านอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัคล๊าก รฐัแมตซาชูเซสต์, สหรฐัอเมรกิา
Major Industry, Clark  University, Massachusetts,  USA

2556 อบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม 

Year 2013 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

2557 อบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม 

Year 2014 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน         -    ไม่ม ี    - 

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

2541 –  ปัจจบุนั สมาคมมติรภาพไทย – จนี นายกสมาคม

1998 – Present Thai Chinese Friendship  Association President of Association 

2556 – ปัจจบุนั บรษิทั กรงุเทพซนิธติกิส์ จ�ากดั ประธานกรรมการ

2013 - Present Bangkok Synthetics Co., Ltd. Chairman

2556 – ปัจจบุนั บรษิทั โคเรยี พาวเวอร์-เอก็ซ์ จ�ากดั ประธานบริหาร

2015 - Present Korea Power X Co., Ltd.  Chairman

การเข้าประชุมในปี 2559

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั   9/9 ครั้ง

Attendance of Board of Director Meeting 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

• ไม่เป็นญาตสินทิกบัผู้บรหิาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย

• ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิที่มนียัส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ นายสมชาย  ชาญพฒันากร

 Name  Mr. Somchai Charnpatanakorn

อาย(ุปี)  63 ปี

Age (Year) 63 Years

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่า 

ตอบแทน

Position Director / Independent Director/Audit Committee Chairman of Nomination and 
 Remuneration Committee

ตั้งแต่วนัที่  4 กมุภาพนัธ์  2556 (รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี)

Form Date February 4, 2013

ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ�านวน (หุ้น) -

Number of Share Held -

วุฒิการศึกษา/อบรม

ปรญิญาตร ี สาขา Hong Kong University

Bachelor Degree Major Business Admin, Marketing

2556 อบรม ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)

Year 2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน         -    ไม่ม ี    - 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

2556 – ปัจจบุนั กวัลาบางกอก จ�ากดั ประธานกรรมการ

2013 - Present Kuala Bangkok  Co.,Ltd. Managing Director

2538 – 2541  บจก. คอสโมออยล์  ประธานกรรมการ 

Year 1995 - 1998 Cosmo Oil Co.,Ltd. Managing Director

การเข้าประชุมในปี 2559 

การประชมุคณะกรรมการบริษทั    8/9 ครั้ง

Attendance of Board of Director Meeting 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/6 ครั้ง

Attendance of  Audit Committee Meeting 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทน  1/1 ครั้ง

Attendance of  Nomination and  Remuneration  

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  5/5 ครั้ง

Attendance of  Risk Management Meeting 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

• ไม่เป็นญาตสินทิกบัผู้บรหิาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย

• ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิที่มนียัส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ นายวญัเทนนัท์ เตชะมรกต

 Name  Mr. Wantenan Techamorakot

อาย(ุปี) 48 ปี

 Age (Year)  48 Years

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร

 Position   Director 

ตั้งแต่วนัที่ 4 กมุภาพนัธ์ 2556 – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี)

From Date February 4, 2013

ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ�านวน (หุ้น) 4,000,000  หุ้น 
Number of shares held  4,000,000  Shares

คดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบยีน (ร้อยละ) 0.95 %
percent of registered capital  0.95 %

วุฒิการศึกษา/อบรม

ปวส. สาขา สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตบพติรพมิขุ (มหาเมฆ)
Diploma  Major Rajamangala University of Technology Krungthep

2556 อบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม 

Year 2013 สถาบนั กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน        -    ไม่ม ี    - 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน     -    ไม่ม ี    -

การเข้าประชุมในปี 2559 / 2016

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  9/9 ครั้ง

Attendance of Board Director Meeting

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  -

Attendance of  Audit Committee

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
Attendance of Risk Management
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ นางนาร ีบุญธรีวร

 Name  Mrs. Naree Boontherawara

อาย(ุปี) 63 ปี

 Age (Year)  63 years

ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จ�านวน (หุ้น) -

Number of shares held  - 

วุฒิการศึกษา 

ปี 2530 / ปรญิญาเอก  สาขา เศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์มติ ิมหาวทิยาลยัวอชงิตนั, สหรฐัอเมรกิา 
Year 1987 Major Ph.D. in Economics,  University of  Washington, USA

ปี 2523 / ปรญิญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ เอกการเงนิระหว่างประเทศ, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
Year 1980 Major M.A. in Economics, International Finance, Thammasat University 

ปี 2520 / ปรญิญาตร ี สาขา เศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / การเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์
Year 1977 Major B.A. in Economics, Money and Banking, Thammasat University 

อบรม

2559 อบรม หลกัสูตรส�าหรบักรรมการตรวจสอบ (Advance Audit Committee Program – AACP)
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Institute of Director - IOD)

2557 อบรม ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร Director Certificate Program (DCP รุ่น 197)
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Institute of Director - IOD)

2552 อบรม ใบรบัรองวชิาชพีนกัวางแผนการเงนิ Certified Financial Planner - CFP

2550 อบรม หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสูง NIDA Wharton Certification Program, USA

2542 อบรม หลกัสูตรนักบรหิารการเงนิ Chief Financial Officer Certification Program 

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีน        -    ไม่ม ี    - 

การด�ารงต�าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

2559 – ปัจจบุนั ส�านักงานประกนัสงัคม    ประธานอนกุรรมการบริหารการลงทนุ

2016 - Present Social Security Office, Ministry of Labor Investment Sub-Committee, Chairman 

2558 – ปัจจบุนั บรษิทั พรไีซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ

2015 – Present Precise Corporation Co. Ltd. Audit Committee / Chairman of Remuneration  
Committee / Independent Director

2542 – 2557 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน 

สายการเงนิและกลยทุธ์องค์กร

1999 - 2014 The Stock Exchange of Thailand (SET) Senior VP / Group Head, Asset Management  
 Group Strategy and Finance Division
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ไม่เป็นญาตสินทิกบัผู้บรหิาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย

• ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิที่มนียัส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ พล.อ. พอพล มณรีนิทร์

 Name  General Porpol Maneerin

อาย(ุปี) 62 ปี

Age (Year) 62  years

ถอืหุ้นในบรษิัทฯ จ�านวน (หุ้น) -

Number of shares held  -

วุฒิการศึกษา 

ปี 2540 / ปรญิญาโท สาขา รฐัศาสตร์มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

Year 1997 Major M.A. of Political Science, Chulalongkorn University 

ปี 2523 / ปรญิญาตร ี สาขา นายร้อย จปร., โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า

Year 1980 Major Chulachomklao Royal Military  Academy

อบรม

2560 อบรม ประกาศนียบัตรหลักสูตร / Director Certification Program (DCP รุ่น 233)สมาคมส่งเสริม 

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Institute of Director - IOD)

2550 อบรม หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49  / Thailand National Defence College 

2531 อบรม หลกัสูตรหลกัประจ�า ชดุที่ 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.) / Command and General Staff College 

2530 อบรม หลกัสูตรหลกันายพนัรุ่นที่ 48 (รร.ร.ศร.) / Infantry School 

2528 อบรม Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA.

2524 อบรม หลกัสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ร. รุ่นที่ 63 (รร.ร.ศร.) / Infantry School

2523 อบรม หลกัสูตรสนบ. รุ่นที่ 14 (รร.ศสพ.) / Special Warfare School

ประสบการณ์การท�างาน

การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน        -    ไม่ม ี    - 

การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

2559 – ปัจจบุนั กระทรวงกลาโหม ข้าราชการบ�านาญ / ที่ปรกึษาปลดักระทรวงกลาโหม

2016 - Present Ministry of Defense Retired Government Official / Advisor

2558 – 2559 กระทรวงกลาโหม  รองปลดักระทรวงกลาโหม

Ministry of Defense Deputy Permanent Secretary for Defence

2557 – 2558 กองทพับก ผทค. พเิศษ ทบ.

Royal Thai Army Senior Advisor

2555 - 2557 โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ผบ. รร. จปร.

Chulachomklao Royal Military Academy Superintendent 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ไม่เป็นญาตสินทิกบัผู้บรหิาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย

• ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิที่มนียัส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

ประเภทของใบส�าคญัแสดงสทิธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ 

  เนชั่นแนลโลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) รุน่ที่ 2 (“ใบส�าคญัแสดง 

  สทิธฯิ” หรอื “NCL-W2”)

ชนดิของใบส�าคญัแสดงสทิธิ : ชนดิระบชุื่อผู้ถอืและสามารถเปลี่ยนมอืได้

จ�านวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกนิ 64,650,000 หน่วย

จ�านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรบัใบส�าคญัแสดงสทิธิ : ไม่เกนิ 64,650,000หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

วธิกีารจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ : จดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering)  

  โดยไม่คดิมลูค่า ในอตัราส่วน 6.5 หุน้เดมิต่อใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย  

  รวมจ�านวนไม่เกนิ 64,650,000หน่วย ในกรณทีี่มเีศษของใบส�าคญัแสดง 

  สทิธติ�่ากว่า 1 หน่วยให้ปัดทิ้ง

วนัที่ออกใบส�าคญัแสดงสทิธิ : 1 มถินุายน 2560

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชมุผูถ้อืหุน้มมีตอินมุตั ิ

  การออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าว

อายใุบส�าคญัแสดงสทิธิ : 12 เดอืนนบัจากวนัที่ออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิ

อตัราการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั : ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน ่วย สามารถซื้อหุ ้นสามัญใหม ่ได ้  

  1 หุ้น (เว้นแต่จะมกีารปรบัอตัราการใช้สทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธ)ิ

ราคาการใช้สทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญั : 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสบิสตางค์) ต่อ 1 หุ้นสามญั (เว้นแต่จะมกีารปรบั 

  ราคาการใช้สทิธติามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ

ก�าหนดการใช้สทิธิ : ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2  

  ครั้งโดยจะสามารถใช้สทิธคิรั้งแรกได้ในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2560 และ 

  วนัก�าหนดการใช้สทิธคิรั้งสดุท้ายจะตรงกบัวนัที่ใบส�าคญัแสดงสทิธมิอีายุ 

  ครบ 12 เดอืนนบัจากวนัที่ออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ ในกรณทีี่วนัใช้สทิธ ิ

  ดังกล่าวตรงกับวันหยุดท�าการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวัดท�าการสุดท้าย 

  ก่อนวนัใช้สทิธใินแต่ละรอบ

ระยะเวลาแสดงความจ�านงในการใช้สทิธิ : ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่ประสงค์จะใช้สทิธใินการซื้อหุน้สามญัของบรษิทั  

  จะต้องแจ้งความจ�านงภายในระยะเวลา 5  วนั ก่อนการใช้สทิธใินแต่ละ 

  ครั้ง และก�าหนดให้การใช้สทิธคิรั้งสดุท้าย มรีะยะเวลาแจ้งความจ�านงไม่ 

  น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัก�าหนดใช้สทิธคิรั้งสดุท้าย

ตลาดรองของใบส�าคญัแสดงสทิธิ : บรษิทัจะน�าใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบยีน 

  เป็นหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธิ : บรษิทัจะน�าหุน้สามญัที่เกดิจากการใช้สทิธ ิไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์ 

  ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

สทิธแิละผลประโยชน์อื่น : หุน้สามญัใหม่ที่เกดิจากการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ในครั้งนี้ จะ 

  มีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกช�าระ 

  เตม็มูลค่าของบรษิทัทกุประการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : 1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

  เนื่องจากการเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ 

  ถอืหุ้นเดมิ ในกรณทีี่ผู้ถอืหุ้นเดมิใช้สทิธทิั้งจ�านวน ผู้ถอืหุ้นจะไม่ได้รบัผล 

  กระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไร 

  กต็าม กรณทีี่มกีารใชส้ทิธทิั้งจ�านวนโดยบคุคลอื่นที่มใิชผู่ถ้อืหุ้นเดมิ จะม ี

  ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้นเดมิประมาณร้อยละ 13.40 โดยมสีูตรการค�านวณ 

  ดงันี้

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

  โดยที่

  Qo= จ�านวนหุ้นช�าระแล้วเดมิเท่ากบั 420,000,000 หุ้น

  Qw= จ�านวนหุ้นที่รองรบัใบส�าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 64,650,000หุ้น

  ดงันั้น

  Control Dilution  = [64,650,000/ (420,000,000 + 64,650,000)]

   = 13.34%

 : 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

  ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ หาก 

  มกีารใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวนี้ทั้งจ�านวน จะมผีลกระทบ 

  ต่อราคาตลาดของหุ้นประมาณร้อยละ 3.67โดยมสีูตรค�านวณดงันี้

  Price Dilution  = [(Po – Pnew) / Po]

  โดยที่

  Po = ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน�้าหนกัย้อนหลงั 15 วนัท�าการก่อนวนัประชมุ 

  คณะกรรมการบรษิทัครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เท่ากบั  

  2.07 บาท

  Pnew= ราคาตลาดภายหลงัการใช้สทิธทิั้งจ�านวน =1.99 บาท

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

  Qo= จ�านวนหุ้นช�าระแล้วเดมิเท่ากบั 420,000,000 หุ้น

  Pw = ราคาใช้สทิธ ิ1.50 บาทต่อหุ้น

  Qw= จ�านวนหุ้นที่รองรบัใบส�าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั 64,650,000หุ้น

  ดงันั้น

  Price Dilution  = [(2.07 – 1.99) / 2.07]

   = 3.67%

 : 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก�าไร (EPS Dilution)

  ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธใิห้แก่ผู้ถอืหุน้เดมิ หาก 

  มกีารใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวนี้ทั้งจ�านวน จะมผีลกระทบ 

  ต่อส่วนแบ่งก�าไรประมาณร้อยละ -0- โดยมสีูตรการค�านวณดงันี้

  EPS Dilution   = [(EPSo– EPSx) / EPSo]

  โดยที่

  ก�าไรสทุธยิ้อนหลงั 4 ไตรมาสของบรษิทั สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  

  เท่ากบั -0- บาท
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  EPSo= ก�าไรสทุธติ่อหุ้นก่อนการออกใบส�าคญัแสดงสทิธ ิเท่ากบั -0- บาท  

  (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

  EPSx = ก�าไรสทุธต่ิอหุน้หลงัการออกใบส�าคญัแสดงสทิธเิท่ากบั N.A. บาท

  EPS Dilution = N.A.

การปรบัสทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะด�าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด 

  เหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี้ ทั้งนี้ มวีตัถปุระสงค์เพื่อรกัษาผล 

  ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถอืใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดมิ

  1. เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบรษิทั อนัเป็นผลมา 

  จากการรวมหุ้น หรอืการแบ่งแยกหุ้น

  2. เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื ประชาชน 

  ทั่วไปในราคาที่ต�่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้สามญัของบรษิทั

  3. เมื่อบรษิทัเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่ออกใหม่  

  โดยก�าหนดราคาหรอืค�านวณราคาของหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลง 

  สภาพหรอืใบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวต�่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

  ของหุ้นสามญัของบรษิทั

  4. เมื่อบรษิทัจา่ยเงนิปนัผลทั้งหมดหรอืบางส่วนเปน็หุน้ให้แก่ผูถ้อืหุน้ของ 

  บรษิทั

  5. เมื่อบรษิทัจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิซึ่งเกนิกว่าอตัราร้อยละ 90 ของก�าไร 

  สทุธหิลงัจากช�าระภาษแีล้ว

  6. เมื่อมกีรณอีื่นใดในลกัษณะเดยีวกบัข้อ 1 ถงึข้อ 5 ที่ท�าให้ผลประโยชน์ 

  ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถอืใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ จะได้รบัเมื่อมกีารใช้สทิธติาม 

  ใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ด้อยไปกว่าเดมิ

  ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบ 

  หมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอ�านาจในการพิจารณาก�าหนด 

  เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปรบัหรอืการเปลี่ยนแปลง 

  อตัราการใช้สทิธแิละราคาใช้สทิธิ

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื บคุคลอื่นที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ 

  กรรมการบรษิทั เป็นผู้มอี�านาจในการ 

  1) ก�าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ อนัจ�าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่อง 

  กบัการออกใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ เช่น วนัที่ออกใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ราย 

  ละเอยีดการเสนอขาย วธิกีารจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ระยะเวลาใน 

  การใช้สทิธ ิวนัสิ้นสดุของการใช้สทิธ ิ

  2) ลงนามในเอกสารค�าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้อง 

  กับการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค�าขอ 

  อนญุาต ค�าขอผ่อนผนัต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  3) ด�าเนนิการต่างๆ อนัจ�าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัใบส�าคญัแสดง 

  สทิธฯิ และการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ในครั้งนี้

  ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับ 

  สทิธิ

นายทะเบยีนใบส�าคญัแสดงสทิธิ : บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั
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แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 ข้าพเจ้า บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนลโลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) ขอแจ้งมตทิี่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2560 เกี่ยวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัต่อไปนี้

 1. การเพิ่มทุน

 ที่ประชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิ่มทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจาก140,000,000 บาท เปน็ 157,500,000 บาท โดยออกหุน้สามญั

ใหม่จ�านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็น 17,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ�านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) รวม (บาท)

แบบก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงนิทนุ หุ้นสามญั 70,000,000 0.25 17,500,000

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 70,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 

17,500,000บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ จ�านวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)
วัน เวลา จองซื้อ 

และช�าระเงินค่าหุ้น
หมายเหตุ

ผู้ถอืหุ้นเดมิเพื่อรองรบัการใช้สทิธิ

แปลงสภาพตามใบส�าคญัแสดงสทิธิ

ของบรษิทัรุ่นที่ 2 (“NCL-W2”)

64,650,000 6.5 : 1

0.00 (ศูนย์บาท)

(ราคาใช้สทิธ ิ1.50 บาท

ต่อหุ้น)

-
ดูหมายเหต ุ

1

เพื่อรองรบัการปรบัสทิธขิองใบส�าคญั

แสดงสทิธขิองบรษิทัรุ่นที่ 1 

(“NCL-W1”) ตามเงื่อนไขการปรบัสทิธิ

5,350,000 - - - - 

 หมายเหต ุ:

1) มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื บคุคลอื่นที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นผู้มอี�านาจ

ในการพจิารณาก�าหนดแก้ไข เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ อนัจ�าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกบั

การออกใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ รวมทั้งมอี�านาจในการลงนามในเอกสารค�าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ�าเป็นและ

เกี่ยวข้องกบัการออกใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและการยื่นค�าขออนญุาต ค�าขอผ่อนผนัต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และมอี�านาจด�าเนนิการต่างๆ อนัจ�าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ และการออกและ

เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั และกระทรวง

พาณชิย์

 2.2 การด�าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อค�านวณแล้วมีเศษเกิดขึ้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่ใบ

ส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมกีารเปลี่ยนแปลงอตัราและราคาการใช้สทิธเิมื่อเกดิเหตกุารณ์ตามที่ระบไุว้ในเงื่อนไขการปรบัสทิธ ิและผลของ

การปรบัสทิธดิงักล่าวท�าให้เกดิเศษของจ�านวนหุ้น้ที่จะได้รบัตามใบส�าคญัแสดงสทิธ ิให้ปัดเศษของจ�านวนหุ้นดงักล่าวทิ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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 3. ก�าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 คณะกรรมการมมีตอินมุตัเิรยีกประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2560 ในวนัที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง

ประชมุบางกอกคลบั ชั้น 28 สาธรซติตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาธรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรงุเทพฯ 10120 โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธิ

เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2560 ในวนัที่ 13 มนีาคม 2560 (Record Date)และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถอืหุ้นตามมาตรา 225 

ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยวธิปีิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น ในวนัที่ 14 มนีาคม 2560

 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

 - ไม่ม ี-

 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

 เพื่อใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนและขยายกจิการของบรษิทั

 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ

บรษิทั และเพิ่มผลตอบแทนการลงทนุให้แก่ผู้ถอืหุ้นในอนาคต

 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

 7.1 นโยบายเงนิปันผล

 หุ้นสามญัที่เกดิจากการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธทิี่จะออกและจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ จะมสีทิธเิท่าเทยีมกบัผู้ถอืหุ้นเดมิ 

 ของบรษิทั บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคลและหลงั 

 หกัส�ารองต่าง ๆ ทั้งหมดของบรษิทั (โดยมเีงื่อนไขเพิ่มเตมิ)

 7.2 ผู้ถอืใบส�าคญัแสดงสทิธจิะมสีทิธริบัเงนิปันผลจากการด�าเนนิงานของบรษิทั นบัจากวนัที่มรีายชื่อปรากฎในสมดุทะเบยีนผู้ 

 ถอืหุ้นของบรษิทัที่ได้ยื่นขอจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณชิย์ ภายหลงัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธิ

 8. รายละเอียดอืน่ใดทีจ่�าเป็นส�าหรบัผูถ้อืหุน้เพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจในการขออนมุตักิารเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ

 - ไม่ม ี-

ล�าดบั ขั้นตอนการด�าเนนิการ วนั/เดอืน/ปี

1 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินมุตักิารเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 24 กมุภาพนัธ์ 2560

2 แจ้งมตทิี่ประชมุคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัย์ 24 กมุภาพนัธ์ 2560

3
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ�าปี 2560
13 มนีาคม 2560

4
ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธใินการเข้าร่วม

ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2560
14 มนีาคม 2560

5 ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2560 26 เมษายน 2560

6 จดทะเบยีนเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณชิย์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัที่ประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นมมีตอินมุตัิ

7 ก�าหนดรายชื่อผู้มสีทิธไิด้รบัจดัสรรใบส�าคญัแสดงสทิธ ิNCL-W2 15 พฤษภาคม 2560

8
ปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธไิด้รบัจดัสรรใบส�าคญั

แสดงสทิธ ิNCL-W2
16 พฤษภาคม 2560

9 วนัที่ออกใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ NCL-W2 

1 มถินุายน2560  และ/หรอื วนัที่จะก�าหนด โดยคณะกรรมการ

บรหิาร และ/หรอื บคุคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ กรรมการ

บรหิารของบรษิทั

บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทกุประการ

 .........................................................     .........................................................
                  (นายกติต ิพวัถาวรสกลุ)                                              (นางสาวเนตริดั สงัข์งาม)
                     กรรมการบรษิทั                 กรรมการบรษิทั
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ�าปี ภายในสี่ (4) เดอืน นบัแต่วนัสิ้นสดุรอบปี บญัช ี

 ของบรษิทั 

 การประชมุผู้ถอืหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรยีกว่าการประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชมุผู้ถอืหุ้นเป็นการ 

 ประชมุวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 

 ผูถ้อืหุน้ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�านวนหุน้ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดหรอืผู้ถอืหุน้จ�านวนไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า  

 (25) คน ซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสบิ (1/10) ของจ�านวนหุน้ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกนัท�าหนงัสอื ขอให้คณะ 

 กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน 

 หนงัสอืดงักล่าวด้วย ในกรณเีช่นนี้คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ถอืหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัที่ได้รบัหนงัสอื 

 นั้นจากผู้ถอืหุ้นดงักล่าว 

ข้อ 34. ในการเรยีกประชมุผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท�าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ โดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบยีบวาระการ ประชมุ  

 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนมุตั ิ 

 หรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณ ีรวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบ 

 ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม  

 (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า (3) วนั 

 ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตั้งส�านกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก�าหนด 

 กไ็ด้

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ถอืหุ้น ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน หรอืไม่น้อย 

 กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถอืหุ้นทั้งหมดและต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว 

 ทั้งหมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณทีี่ปรากฎว่าการประชมุผู้ถอืหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�านวนผู้ถอืหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชมุไม่ 

 ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผู้ถอืหุ้นได้เรยีกนดัเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็น 

 อนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถอืหุ้นนั้นมใิช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่และในกรณนีี้ให้ส่งหนงัสอื 

 นดัประชมุไปยงัผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั้งหลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตั ิ

 หน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชมุดงักล่าว 

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ 

 ถอืหุน้คนนั้นไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตั้งกรรมการและมตขิองที่ประชมุผู้ถอืหุน้จะต้อง 

 ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณปีกตใิห้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธาน 

 ในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 

 (2) ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่ง 

 มาประชมุ

 (3) ในกรณดีงัต่อไปนี้ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุ และมสีทิธิ 

 ออกเสยีงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทั้งหมดหรอืบางส่วนที่ส�าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
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  (ค) การท�าแก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เชา่กจิการของบรษิทัทั้งหมดหรอืบางส่วนที่ส�าคญัการมอบหมายให้ 

  บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแบ่งผลก�าไร 

  ขาดทนุกนั 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืข้อบงัคบัของบรษิทั 

  (จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

  (ฉ) การเลกิบรษิทั 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบรษิทั 

  (ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 

  (ฌ) การด�าเนนิการอื่น ๆ  ตามที่กฏหมายบญัญตัไิว้ว่าต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�านวนเสยีง 

  ทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ข้อ 38. กจิการที่ที่ประชมุผู้ถอืหุ้นสามญัประจ�าปี พงึเรยีกประชมุมดีงันี้ 

 (1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปีที่ผ่านมา 

 (2) พจิารณาอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ ณ วนัสิ้นสดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

 (3) พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิก�าไร จดัสรรเงนิไว้เป็นทนุส�ารองและการจ่ายเงนิปันผล 

 (4) พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 (5) พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทน 

 (6) กจิการอื่นๆ
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน)

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด

ทะเบยีน ลงวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บรษิทัจดทะเบยีนถอืเป็นแนวทางปฏบิตัทิี่ด ีซึ่งจะเป็น การสร้างความเชื่อ

มั่นให้เกดิขึ้นแก่ผู้ถอืหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ถอืหุ้นของบรษิทัจด ทะเบยีนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้น บรษิทั เอน็ซแีอล อนิเตอร์เนชั่นแนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) จงึ เหน็ควรก�าหนดให้มกีารตรวจ

สอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธเิข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นยดึถอืปฏบิตัติ่อไป 

 บรษิทัฯ จะด�าเนนิการลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะ ที่

จะเข้าร่วมประชมุ โปรดน�าแบบฟอร์มการลงทะเบยีนที่ม ีBarcode มาในวนัประชมุ

 การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรประจ�าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ 

หนงัสอืหนงัสอืเดนิทางตวัจรงิ (กรณผีู้ถอืหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) 

 การมอบฉันทะ

 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก เสียงลง

คะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรอื Download จากเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.nclthailand.com)

 - ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อนการ

ประชมุ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมอืชื่อของผู้มอบฉนัทะและผู้รบัมอบฉนัทะให้ครบถ้วน หากมกีารแก้ไข หรอืขดีลบข้อความที่ส�าคญั ผู้

มอบฉนัทะต้องลงนามก�ากบัไว้ทกุแห่ง หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

 - การมอบฉนัทะโดยเฉพาะผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รบัมอบฉนัทะควรมาลงทะเบยีนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบยีนเพื่อให้      ผู้ตรวจ

สอบเอกสารมเีวลาเพยีงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนั้น 

 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

 (1) กรณผีู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรยีมเอกสารดงัต่อไปนี้ 

  - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่าง 

  ประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรบัรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

  - ผู้รบัมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ�าตวัข้าราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดนิทาง ฉบบั 

  จรงิ (ในกรณผีู้รบัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 

 (2) กรณผีู้มอบฉนัทะเป็นนติบิุคคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรยีมเอกสารดงัต่อไปนี้ 

  - หนงัสอืมอบฉนัทะซึ่งลงนาม โดยผูม้อี�านาจลงนามผูกพนันติบิคุคลตามหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึ่งออกให้โดย กระทรวง 

  พาณชิย์ หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกนิ 180 วนั พร้อมประทบัตราส�าคญัของนติบิคุคล 

  - กรณผีู้มอบฉนัทะเป็นนติบิคุคล ให้ส่งส�าเนาหนงัสอืรบัรองนติบิคุคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณชิย์ หรอื หน่วยงาน 

  ที่เกี่ยวข้องไม่เกนิ 180 วนั ซึ่งรบัรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอี�านาจลงนามผูกพนันติิบคุคลนั้น พร้อมประทบัตราส�าคญั 

  ของนติบิคุคล 

  - ผู้รบัมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ�าตวัข้าราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดนิทาง ฉบบั 

  จรงิ (ในกรณผีู้รบัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 

 ผู้ถอืหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้นของบรษิทัได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด�าเนนิการดงันี้ 

 (1) มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระตามรายชื่อที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 กรณุากรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะ ที่บรษิทั

จดัส่งมาพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ และขอให้ท่านส่งหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว พร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของท่านกลบัมา

ยงับรษิทัฯ ภายในวนัที่ 19 เมษายน 2560 เพื่อลงทะเบยีนล่วงหน้า หรอื 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



36

 (2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเข้าประชมุแทน กรณุากรอกรายละเอยีดในหนงัสอืมอบฉนัทะและให้ผูร้บัมอบฉนัทะน�ามาแสดงในวนั

ประชมุ พร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจ�าตวัประชาชนฉบบัจรงิของผู้รบัมอบฉนัทะ 

 (3) ปิดอากรแสตมป์ จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขดีฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมผีลผูกพนัตามกฎหมาย ทั้งนี้ บรษิทัได้ อ�านวยความ

สะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รบัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ 

 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน เวลา

ประชมุได้ตั้งแต่ 9.00 น. จนถงึเวลา 10.00 น. ของวนัที่ 26 เมษายน 2560

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

 1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท�าโดยเปิดเผยด้วยวธิชีูมอื โดยให้นบัหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบ

ฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนน

เป็นบางส่วน 

 2. ในกรณมีอบฉนัทะ ผู้รบัมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้รบัมอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านั้น การ

ลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนั้นไม่ถกูต้องและไม่ถอื

เป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุ้น 

 3. หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุว้ไม่ ชดัเจน 

หรอืในกรณทีี่ที่ประชมุมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนอืจากที่ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะรวมถงึกรณทีี่ม ีการเปลี่ยนแปลงหรอื

เพิ่มเตมิข้อเทจ็จรงิประการใด ผู้รบัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เหน็สมควร 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานที่ประชมุจะชี้แจงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบโดยมแีนวทางดงันี้ 

 1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมกีารสอบถามความเหน็จากที่ ประชมุ

ว่าผู้ถอืหุ้นท่านใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง 

 2. ให้ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉนัทะชูมอืขึ้น เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเหน็โดยให้มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉนัทะม ีความ

เหน็เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสยีงบนบตัรยนืยนัการลงคะแนนเสยีงที่บรษิทัได้แจกให้ เมื่อลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้เจ้า

หน้าที่ของบรษิทัเกบ็รวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉนัทะ ท�าเครื่องหมาย √ ในช่อง [ ] ของบตัรยนืยนัการลง

คะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
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บริษัท  ส์กิตสิจลโ ลนแน่ชันเร์อตเนิอ ลอแซีน็อเ )นชาหม( ดกัาํจ  

 ่ ีทนวั  26  เมษายน  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู  น้หุอถื้ – NCL 

 าลวเ่ตแงั้ต(นยบีเะทงละต๊โ 9.00 น.)  าลวเ่ตแงั้ต(นยบีเะทงละต๊โ 9.00 น.) 

 

วัตาจํะรปรตับะลแนยบีเะทงลมร์อฟบบแงดสแ  

ะลแะทนัฉบอมอสืงันห ,นยบีเะทงลมร์อฟบบแงดสแ

ะทนัฉบอมบรั้ ูผวัตาจํะรปรตับมอร้พ  บอกะรปนาฐกัลห  

นนแะคงลรตับบรั  

มุชะรปงอห้าข้เ  

มุชะรปดปิเนาธะรป  (เวลา 10.00น.) 

บัดาลํมาตมุชะรปรากะราวาณราจิพ  

อถื้ ูผ ทษัริบรากมรรกง้ัตกอลืเะราวนว้เกย ๆดใะราว

่ทีาน้หาจ้เ อมืกยห้ใงยสีเกออดงอรืห ยวด้น็หเ่มไ่ทีน้ ุห

ดรปโ นนแะคบันรากาทํอ่พืเ นนแะคงลรตับบก็เะจ

่ทีาน้หาจ้เนคืง่สะลแมานงลง้ัทมอร้พน็หเมาวคุบะร

ทีนัท  

บารทบรัน้ ุหอถื้ ูผญัมาสมุชะรป่ทีห้ในนแะคลผปรุส  

ุบะรดรปโ นา่ทกุทน้ ุหอถื้ ูผ ทษัริบรากมรรกงั้ตกอลืเะราว

มอร้พ ลคคุบยารนป็เทษัริบรากมรรกงั้ตกอลืเน็หเมาวค

นใ งยสีเกออดงอรืหยวด้น็หเ่มไ่ทีน้ ุหอถื้ ูผ ณีรก มานงลงั้ท

หาจ้เ อมืกยห้ใดในา่ททษัริบรากมรรกง้ัตกอลืเราก ่ทีาน้

่ทีาน้หาจ้เ ้นีะราวนใติมงลรากนิ้สจร็สเอ่มืเ นนแะคบันะจ

นา่ทกุทน้ ุหอถื้ ูผกาจนนแะคงลรตับบก็เะจ  

ะทนัฉบอมบรั้ ูผ  มาด้วยตนเอง 
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นิยามกรรมการอิสระ

 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก�าหนดขั้นต�่าของ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ ก�ากบั

ตลาดทนุ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการที่ไม่มธีรุกิจ หรอืงานใดอนัเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของ ตน 

โดยคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระตามกฎระเบยีบของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนดม ีรายละเอยีดดงันี้:- 

 (1) ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั ทั้งนี้ให้นบัรวมการถอืหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระ รายนั้น ๆ ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ�า หรอื ผู้มอี�านาจ ควบคมุ

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ ทั้งนี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่

รวมถงึกรณทีี่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั

 (3) ไม่เป็นบคุคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา มารดา คู่ สมรส 

พี่น้อง และบตุร รวมทั้งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะได้รบัการเสนอ

ให้เป็นผู้บรหิารหรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 (4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ

ของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั หรอืผูม้อี�านาจ

ควบคมุของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ

 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า หรอืให้เช่า

อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบั หรอืให้กู้ยมื ค�้าประกนั 

การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น ท�านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลให้บรษิทัหรอื คู่สญัญามภีาระหนี้ที่ต้องช�าระต่อ

อกีฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสทุธขิองผูข้ออนญุาตหรอืตั้งแต่ยี่สบิ ล้านขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต่า่กว่า ทั้งนี้ การ

ค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค่านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวนัที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับคุคลเดยีวกนั 

 (5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ ของ

บรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนียั ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า

สองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ

 (6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฏหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้

รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอื ผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมา

แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ

 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุน้ซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้อง

กบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 (8) ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเปน็การแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอื ไมเ่ปน็ หุ้นส่วน

ที่มนียัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละหนึ่ง

ของจ�านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทั้งหมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพ อย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของ

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 (9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด�าเนนิงานของบรษิทั 
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 ภายหลงัได้รบัการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอสิระที่มลีกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถงึ 9 แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบั มอบหมายจาก

คณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบั เดยีวกนั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ประวัติโดยสังเขปกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ

 ชื่อ    นายพงศ์พนัธ์ คงก�าเหนดิ 

 Name     Mr. Pongpun Kongkumnerd

 อาย(ุปี)    56 ปี

 Age (Year)   56  years

 ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

 Position    Director / Audit Committee Chairman / Independent Director

 ตั้งแต่วนัที่    4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั

 From Date   February 4, 2013 - Present

 ถอืหุ้นในบรษิทัจ�านวน  -

 Number of shares held  -

วุฒิการศึกษา/อบรม

 ปรญิญาโท  สาขา  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA)

      National Institute of Development Administration (NIDA)

 Master Degree  Major  พฒันาเศรษฐกจิ / Development Economics

 ปรญิญาตร ี  สาขา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ / Kasetsart University

 Bachelor Degree  Major  ธรุกจิการเกษตร / Bachelor of Science Program in Agribusiness

 2556   อบรม  ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร Director Certification Program  (DCP)

 Year 2013  Course  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) / Thai Institute of Director

 2556    อบรม  ประกาศนยีบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)

 Year 2015  Course  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) / Thai Institute of Director

ประสบการณ์การท�างาน

 การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน          -    ไม่ม ี    - 

 การด�ารงต�าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน   -    ไม่ม ี   - 

 2546 - 2554  การประปานครหลวง  CFO

 Year  2003 - 2011

 2554 – 2555  KTB Leasing Co., Ltd.  Assistant Managing Director

 Year  2011 - 2012

 2558 - 2558  บรษิทัอสมท จ�ากดั (มหาชน) Executive Vice President, CFO

 Year  2015 
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การเข้าประชุมในปี 2559

การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 9/9 ครั้ง

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

การประชมุคณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  5/5 ครั้ง

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ไม่เป็นญาติสนทิกบัผู้บรหิาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย

• ไม่เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ�า

• ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพี เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย

• ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิที่มนียัส�าคญั อนัอาจมผีลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเป็นอสิระ
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บร�ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร�เนชั่นแนล โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร�เนชั่นแนล โลจ�สติกส� จำกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
56/9-10 ซ.สมเด็จพระเจ�าตากสิน 12/1 แขวงบุคคโล เขตธนบุร� กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1 Khwang Bukkhalo Khet Thon Buri Bangkok 10600

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจำป� 2560




