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   วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น  
 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั ( มหาชน ) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.   ส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
 2. รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
  (ในรูปแบบ QR Code) 
 3. ประวตัิผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ 
 4.  ประวตัิกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่แทนกรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระ 
 5. ข้อบงัคบับริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องใช้เพื่อเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีการมอบฉนัทะ 
 7. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
  ที่บริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
 8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. (พร้อมใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)  
 9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
   
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจะจดัให้มีการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน 08.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซิตี ้
ทาวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวำระที่ 1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที ่ 1/2561 ได้จดัขึน้วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยได้มีการ
จดัท ารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัตัง้แตว่นัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 
ซึง่ได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายมีส าเนารายงานการประชมุตามที่แนบมาพร้อมกนันี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง
รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

   กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์วา่ ควรรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ ทัง้นีว้าระนีเ้ป็น
เร่ืองที่รายงานเพื่อรับทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ  

ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว สรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้
สนิทรัพย์รวม       736,580,540 บาท 
หนีส้นิรวม      413,275,545 บาท 
รายได้รวม  1,220,322,900   บาท 
ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี           2,804,359   บาท 

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  ) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็น
เป็นเอกฉนัท์วา่ สมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นการรายงานถึง
กิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิจดัสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้
เป็นทนุส ารองในจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
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สะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน เงินส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปจา่ยเป็นเงินปันผลได้ และบริษัท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแล้ว ซึง่การจา่ยเงินปันผลนัน้จะต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใด
ในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้ การด าเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น   
ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 
6,404,452.98 บาท (หกล้านสี่แสนสี่พนัสี่ร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) บริษัทจึง
สามารถพิจารณาจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
พิจารณาจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็น
เงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1) จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
2561 เท่ากับ 320,222.65 บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้า
สตางค์ ) รวม เป็น เงินทุนส ารองตามกฎหมายของบ ริษั ท  จาก เดิ มจ านวน
10,727,088.67 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบแปดบาทหกสิบเจ็ด
สตางค์) เป็นจ านวน 11,047,311.32 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพนัสามร้อยสิบเอ็ด
บาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.52 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
จ านวน 146,913,184.50 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่ง
ร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) คงเหลือก าไรสทุธิจ านวน 6,084,230.33 บาท (หก
ล้านแปดหมื่นสีพ่นัสองร้อยสามสบิบาทสามสบิสามสตางค์)

2) จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0067 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ จ านวน
587,652,738 หุ้น (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัเจ็ดร้อยสามสบิแปด
หุ้น) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,042,819.21 บาท (สามล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสิบเก้า
บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 50.01 ของก าไรสทุธิหลงัจดัสรรเงินก าไร
เพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ (บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัเงินส ารองตา่ง ๆ)

ทัง้นีเ้งินปันผลดงักลา่ว จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด

โดยก าหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

กฎหมายบัญญัติวา่ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาชน จ ากัด มาตรา 36 และตามกฎข้อบังคับของ
บริษัทข้อที่ 18 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปีครัง้นี ้กรรมการผู้ ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีทัง้หมด 3 ท่านดังรายนาม
ตอ่ไปนี ้ 
1. นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด กรรมการ / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2. พล.อ. พอพล มณีรินทร์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

3. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่ อ รับการพิจารณาเลือกตัง้  เป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ตัง้แต่ วันที่  12 
พฤศจิกายน 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัท แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือมายงับริษัทฯ ทัง้นีเ้นื่องจากกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อีก
ทัง้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯสามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ  รวมทัง้มี
คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอช่ือในครัง้นีผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ
ผู้มีสว่นได้เสีย) ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนจึงเห็นสมควร ให้เลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระให้
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ทัง้นีก้รรมการได้พิจารณาแล้ว
ว่าบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อยา่งกว้างขวางในสาขาตา่ง 
ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯสามารถที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯได้ 
คณะกรรมการจึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายช่ือได้ดงันี ้(สิง่ที่แนบมาด้วยล าดบัท่ี 3) 
1. นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

2. พล.อ. พอพล มณีรินทร์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

3. นายกิตติ พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯข้อ 17 ระบวุา่ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับ
การเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าดและเพื่อการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้หุ้ นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
เป็นรายบคุคล 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำรับทรำบกำรแต่งตัง้กรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรที่ลำออกจำก 
ต ำแหน่งก่อนครบวำระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึ่งมีหน้าที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้
ด าเนินไปอยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

ทั ง้นี  ้นางนา รี บุญ ธีรวร กรรมการบ ริษัท /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ขอลาออกจาก
การเป็นกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีภารกิจที่
รับผิดชอบอยู่ เป็นจ านวนมาก จึงไม่สามารถป ฏิบัติหน้าที่  กรรมการได้ เต็มก าลัง
ความสามารถ  ส่งผลให้คณะกรรมการอิสระ ลดลงจาก 5 ท่าน เหลือ 4 ท่าน และคณะ
กรรมกรรมการบริษัทลดลงจาก 9 ท่าน เหลือ 8 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเล็งเห็นว่าควรจะมีกรรมการอิสระให้ครบจ านวนเดิมที่ได้ขออนุมตัิผู้ ถือหุ้นไว้
ทัง้สิน้ 5 ท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่าง ๆ ของบริษัท 
เพื่อให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้น  ที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมแทนต าแหน่งที่วา่งลง ซึง่จะมีวาระคงเหลือเท่ากบัวาระที่เหลอือยู่
ของกรรมการที่ได้ลาออกไป ทัง้นีเ้มื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวชญัญาพทัธ์ วิพฒันานนัทกลุ เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน เพื่อมาด ารงต าแหนง่แทนกรรมการท่ีได้ลาออกก่อนครบวาระ   

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการแต่งตัง้นางสาวชญัญา
พัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เป็นกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อมาด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการที่ได้ลาออกก่อนครบวาระ ซึ่งจะมีวาระคงเหลือเท่ากับวาระท่ี
เหลอือยูข่องกรรมการที่ได้ลาออกไป  (เหลอืวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี) ทัง้นีค้ณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วว่านางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล เป็นบุคคลที่เหมาะสมจะเป็น
กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด  อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ สามารถท่ีจะสร้างประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ ทัง้นีว้าระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อ
รับทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียง
กบับริษัทดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ปี 2562 
(เบีย้ประชุม / ครัง้) 

ปี 2561 
(เบีย้ประชุม / ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 20,000 20,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
- ประธานกรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 
- กรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 

4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
- ประธานกรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 
- กรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 

5. คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 
- กรรมการ ไมม่ี ไมม่ี 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร* * 810,000* 
ผลประโยชน์อื่นใด ไมม่ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ: *คา่บ าเหน็จกรรมการค านวณจากค่าตอบแทนสว่นท่ีเหลอืจากคา่เบีย้ประชมุทัง้ปีแล้ว ทัง้นีต้้องไมเ่กินกวา่คา่ตอบแทน 
    กรรมการท่ีได้รับการอนมุตัิ รายละเอียดคา่ตอบแทนในปี 2561 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (สิง่ที่สง่มาด้วย 2) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 

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

บริษัทฯได้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเท่านัน้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยยอื่น ๆ (คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร) โดยค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2562 ดงักลา่วมีอตัราเท่ากบัค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2561 จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการส าหรับปี 2562 ในอัตราเดิมตามที่ เสนอโดยจ านวนเงินรวมไม่เกิน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทัง้นีก้ารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการดงักลา่ว
ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว  

กฎหมายบญัญัติว่า มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนด
วา่ “ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้”  

ทัง้นี ใ้นการคัดเลือกผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯจากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ ความพร้อมของบคุคลากร รวมทัง้มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรับอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อได้เปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้
คัดเลือกผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้ สอบบัญชีจด
ทะเบียนตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี 2562 
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ให้เป็น
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้
บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2562 รายละเอียดดงันี ้

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 
2. นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันสริิกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรือ
3. นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ
4. นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ          ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
5. นางก่ิงกาญจน์    อศัวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ
6. นางสาวพิมพ์ใจ    มานิตขจรกิจ       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ
7. นางสาวสมุนา  พนัธ์พงษ์สานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872

โดยให้ผู้ตรวจสอบทา่นใดทา่นหนึง่มีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั
แทนได้ ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้ บริหาร หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด

โดยจ านวนปีที่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ นบัเป็นรอบปีที่ 2
(ตัง้แตปี่ 2560) และเพื่อประกอบการตดัสนิใจของทา่นผู้ ถือหุ้น  ผู้สอบบญัชีได้เสนอคา่สอบ
บญัชีปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 ดงันี ้

รำยละเอียด 
(หน่วย : บำท) 

2562 
(ปีที่เสนอ) 

2561 

ค่ำสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee) 
- คา่ธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี และสอบทานงบการเงิน 
- คา่บริการอื่น (Non – Audit Fee) 

3,100,000 
- ไมม่ี- 

2,640,000 
- ไมมี่- 

รวมทัง้สิน้ 3,100,000 2,640,000 
ผู้สอบบญัชีได้เสนอค่าสอบบญัชีปี 2562 เป็นจ านวน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) โดยคา่ตรวจสอบบญัชีที่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีจ านวนบริษัทท่ีต้องค านวนงบ
การเงินรวมเพิ่มขึน้ จาก 5 บริษัท เป็น 10 บริษัท ส่งผลให้ปริมาณงานสอบทานและงาน
ตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีเพิ่มขึน้จากปีก่อน  ทัง้นีบ้ริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด / บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั  / บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ใช้บริการผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกนั โดยมีค่า
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน)

สอบบัญชีปี 2561 เท่ากับ 1,750,000 บาท และปี  2562 เท่ากับ 1,800,000 บาท และ
ส าหรับบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศได้ใช้บริการผู้สอบบญัชีดงันี ้
ล าดบั ชื่อบริษัท ประเทศ ผู้สอบบญัชี 

1 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สิงคโปร์ Alpes Assurance 
2 NCL International Logistics USA Inc. อเมริกา KL Accountancy, Inc. 
3 Qingdao National Container Line Co., Ltd. จีน Qingdao Head Certified 

Public Accountants  
4 LG Container Line Pte. Ltd.* สิงคโปร์ Alpes Assurance 
5 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA อินโดนีเซีย KAP WISNU AND 

KATILI 
6 NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited เวียดนาม AASC Limited 
7 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.* จีน - 

* ณ วนัที่ 31 ธค. 2561 บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินการ
โดยคณะกรรมการจะดแูลให้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วจดัท างบการเงินดงักลา่วได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา  

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้า
ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิง่
ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วและเอกสารแนบ จะต้องน ามามอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเร่ิมการ
ประชมุ   

  ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ  กรรมการ 
 นายกร ทพัพะรังส ี
  ประธานกรรมการ 
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  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ               นายพงศ์พนัธ์ คงก าเนดิ 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 58 ปี 
Age (Year)  58 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

 Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
 Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
From Date February 4, 2013 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาโท สาขา     พฒันาเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
Master Degree Major    Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA) 
ปริญญาตรี สาขา     ธุรกิจการเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University 

 
อบรม / Training 
ปี 2558  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 204 
Year 2015 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204 
ปี 2556  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103 
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 103 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 - 2558 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 
ปี 2554 - 2555 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลสิซิ่ง จ ากดั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการบริษัท 
Year 2011 – 2012 KTB Leasing Co., Ltd Assistant Managing Director 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ปี 2546 - 2554 การประปานครหลวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
Year 2003 - 2011 Metropolitan Waterworks 

Authority 
Chief Financial Officer (CFO) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018 
-การประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/5 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/5 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/1 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  
Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
conflicts at present or in the past 2 years  
ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไมม่ ี– 
- No -  

 
        

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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คุณสมบัตต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
Dishonest committed an offence against property  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ พล.อ. พอพล มณีรินทร์ 
Name General Porpol Maneerin 
อาย ุ(ปี) 64 ปี 
Age (Year)  64 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
 การตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่  26 เมษายน 2560  - ปัจจบุนั 
From Date April 26, 2017 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาโท สาขา     รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Master Degree Major    M.A. of Political Science, Chulalongkorn University 
ปริญญาตรี สาขา     นายร้อย จปร., โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
Bachelor Degree Major    Chulachomklao Royal Military  Academy 

 
อบรม / Training 
ปี 2560  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร / Director Certification Program (DCP ) รุ่น 233 
Year 2017 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 233 
ปี 2550  อบรม หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่น 49  
Year 2007 Course Thailand National Defence College 
ปี 2531  อบรม  หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุที่ 67 (รร.สธ.ทบ.สบส.)  
Year 1988 Course Command and General Staff College 
ปี 2530  อบรม หลกัสตูรหลกันายพนัรุ่นที ่48 (รร.ร.ศร.) 
Year 1987 Course  Infantry School 
ปี 2528   อบรม Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA. 
Year 1985 Course Special Force Operation Detachment, FT. Bragg NC USA. 
  
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

 

ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี2560 – ปัจจบุนั 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

Year 2017 -Present NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 

ปัจจบุนั 
 

สถาบนัเทคโนโลยีปอ้งกนัประเทศ
(องค์การมหาชน) 
กระทรวงกลาโหม 

ประธานกรรมการ 
 

Present Defence Technology 
Institude(Public Organization) 

Chairman 

ปี2559 – ปี 2560 
Year 2016 - Present 

กระทรวงกลาโหม 
Ministry of Defense 

ข้าราชการบ านาญ / ที่ปรึกษาปลดักระทรวงกลาโหม 
Retired Government Official / Advisor 

ปี2558 – 2559 
Year 2015 - 2016 

กระทรวงกลาโหม 
Ministry of Defense 

รองปลดักระทรวงกลาโหม 
Deputy Permanent Secretary for Defence 

ปี2557 – 2558 
Year 2014 - 2015 

กองทพับก 
Royal Thai Army  

ผทค. พิเศษ ทบ. 
Senior Advisor 

ปี2555 – 2557 
Year 2012 - 2014 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
Chulachomklao Royal Military 
Academy 

ผบ. รร. จปร. 
Superintendent 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018 
-การประชมุคณะกรรมการบริษัท    2/5 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    2/5 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/1 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   2/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ที่
ผา่นมา  
Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
conflicts at present or in the past 2 years  
ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไมม่ ี– 
- No -  

        
คุณสมบัตต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
Dishonest committed an offence against property  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 
ช่ือ นายกิตติ พวัถาวรสกลุ 
Name Mr. Kitti Phuathavornskul 
อาย ุ(ปี) 53 ปี 
Age (Year)  53 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Position Director / Risk Committee 

 President  
ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
From Date February 4, 2013 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาตรี สาขา     บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
Bachelor Degree Major    Bachelor ‘s Degree in  Business  Administration , Assumption University 

 
อบรม / Training 
ปี 2560 - 2561 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูรธรรมภิบาลทางการแพทย์ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 6 
Year 2017 - 2018 Course  Good Governance for Medical Executives Curriculum Training Course Class 6 

สถาบนัพระปกเกล้า / The King Prajadhipok's Institute   
ปี 2559  อบรม หลกัสตูรผู้ พิพากษาสมทบ รุ่นท่ี 12 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศ  /  
Year 2016 Course The International Intellectual Property and International Trade Court 
ปี 2559  อบรม  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู วตท. รุ่นท่ี 22  
Year 2016 Course  สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ / Capital Market Academy 
ปี 2557  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 197 
Year 2014 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP) / Thai Institute of Director 
ปี 2556   อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103 
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
 
ปี2556 – ปัจจบุนั 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Year 2013 -Present NCL International Logistics PCL. Director / Risk Committee 
President 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 - Present 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
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สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – 2561 
Year 2016 - 2018 

เลกาซี่ เอเชีย แคปปิตอล จ ากดั  
Legacy Asia Capital Pte., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั  
Year 2016 - Present  

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
SSK Inter Logistics Co., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2557- ปัจจบุนั 
2014 – Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสตกิส์ (สงิคโปร์)  จ ากดั    
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2552 - 2555  
Year 2009 - 2012 

บริษัท วีพี อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
VP International Logistics (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2550 – 2555 
Year 2007 - 2012 

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

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Director / CEO 

ปี 2538 – 2550 
Year 1995 - 2007 

บจก.เอ็นซีแอล เอเจนซี ่
NCL Agencies (Thailand) Co.,Ltd 

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Director / CEO 

ปี 2536 – 2538 
Year 1993 - 1995 

บจก.เควายซี (ประเทศไทย)  
KYC (Thailand) Co..Ltd. 

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
Director / CEO 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี2556 – ปัจจบุนั 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Year 2013 -Present NCL International Logistics PCL. Director / Risk Committee 
President 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 - Present 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั  
Year 2016 - Present  

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
SSK Inter Logistics Co., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2557- ปัจจบุนั 
2014 – Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสตกิส์ (สงิคโปร์)  จ ากดั    
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
/ Position in the Related Company 
ปี2556 – ปัจจบุนั 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Year 2013 -Present NCL International Logistics PCL. Director / Risk Committee 
President 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 - Present 

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั  
Year 2016 - Present  

บริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ ไลน์ จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 

บริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 
SSK Inter Logistics Co., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

ปี 2557- ปัจจบุนั 
2014 – Present 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ โลจิสตกิส์ (สงิคโปร์)  จ ากดั    
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทที่อาจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
/ Position in Companies that May Cause the Conflict of Interest to the Company 

- ไมม่ี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018 
-การประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/5 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบริหารบริษัท   7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั
หรือในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมม่ ี– 
 

Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which 
may have conflicts at present or in the past 2 years  
 

- No - 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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2.เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

        
คุณสมบัตต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No -  

 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ 
ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ์  วิพฒันานนัทกลุ 
Name Miss Chanyapat Wiphatthanananthakul 
อาย ุ(ปี) 39 ปี 
Age (Year)  39 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
 การตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

 Audit Committee / Risk Committee 
 Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่  1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั 
From Date March 1, 2019 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University 
   Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. 
ปริญญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอนาจกัร 
Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 
ปริญญาตรี สาขา     วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
Bachelor Degree Major    Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2562 –  ปัจจบุนั บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล  

โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง /  
กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Audit Committee / Risk Committee 
Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์สว่นการศกึษา กองวิชากฎหมาย
และสงัคมศาสตร์ 

Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  
ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรียนเตรียมทหาร อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  

โปรแกรมภาษาองักฤษ 
Year 2013 – Present Armed Forces Academies Preparatory 

School 
Teacher in Basic Economics Instructor,  
English Program 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / None  

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไมม่ ี– 
- No -  

       
คุณสมบัตต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
Dishonest committed an offence against property  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี บญัชี
ของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่า
ยี่สบิห้า (25) คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอื 
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่
ได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว  

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ ประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนมุตั ิ
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชุมไม่น้อย
กวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ (3) วนั  

ทัง้นีส้ถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 35. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนีใ้ห้ส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ  

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว  

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึ่งเสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้
ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

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

(3) ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  

(ค) การท าแก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัการมอบหมายให้
บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุ
กนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

 
 

หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ  

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว  

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึ่งเสียงและผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้
ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

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

(3) ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น  

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท  

(ค) การท าแก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัการมอบหมายให้
บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุ
กนั  

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท  

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น  

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

 
 

(ฌ) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฏหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ข้อ 38. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี พงึเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร จดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารองและการจ่ายเงินปันผล  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน  

(6) กิจการอื่นๆ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 6 

 
 

เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น การสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จึง เห็นควรก าหนดให้
มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิ
ตอ่ไป  

บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ที่จะเข้าร่วมประชมุ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

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

การมอบฉันทะ  

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก  เสียง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่ง ท่ีส่งมาด้วย 8 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสง่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อนการ
ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความ
ที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิดลงทะเบียนเพื่อให้                            
ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ  

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส า เนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสอืเดินทาง ฉบบั
จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

สิ่งที่สง่มาด้วย 6 
 
 

เอกสารและหลกัฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2562 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็น การสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) จึง เห็นควรก าหนดให้
มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิ
ตอ่ไป  

บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 
ที่จะเข้าร่วมประชมุ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง  

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

การมอบฉันทะ  

- ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก  เสียง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่ง ท่ีส่งมาด้วย 8 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผู้ รับมอบฉนัทะต้องสง่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานท่ีประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานท่ีประชุม ก่อนการ
ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความ
ที่ส าคญั ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศ ผู้ รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเร่ิมเปิดลงทะเบียนเพื่อให้                            
ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉนัทะ  

(1) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส า เนาหนงัสือเดินทาง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ  

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสอืเดินทาง ฉบบั
จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
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(2) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผู้มอบฉนัทะจะต้องเตรียมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- หนงัสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบคุคลตามหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย  
กระทรวงพาณิชย์ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่กิน 180 วนั พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ให้สง่ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ หนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้องไมเ่กิน 180 วนั ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล  

- ผู้ รับมอบฉนัทะ ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสอืเดินทาง ฉบบั
จริง (ในกรณีผู้ รับมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน  

ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้ 

(1) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือที่ปรากฏใน สิ่งที่สง่มาด้วย 7 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ ที่
บริษัทจัดส่งมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของทา่นกลบัมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนลว่งหน้า หรือ  

(2) มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาแสดง
ในวนัประชมุ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของทา่น และบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผู้ รับมอบฉนัทะ  

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

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชมุก่อน  เวลา
ประชมุได้ตัง้แต ่8.00 น. จนถึงเวลา 9.30 น. ของวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง  

วาระทั่วไป  

1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมูือ โดยให้นบัหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น  

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใด ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไม่
ถือเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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3. หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่  ชดัเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มี  การเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้ 

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชุมวา่ผู้
ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยให้มผีู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมี ความเห็นเพียง
อย่างใดอยา่งหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนน 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ  

ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ และประธาน ในที่
ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง  ลงคะแนนเพื่อ
การเลอืกตัง้กรรมการ  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละ
วาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท าเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผล
การนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสร็จสิน้การประชมุ 
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3. หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่  ชดัเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีท่ีมี  การเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้ 

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชุมวา่ผู้
ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

2. ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยให้มผีู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมี ความเห็นเพียง
อย่างใดอยา่งหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ของบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนน 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ  

ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ และประธาน ในที่
ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชุมชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง  ลงคะแนนเพื่อ
การเลอืกตัง้กรรมการ  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน  

ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละ
วาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท าเคร่ืองหมายไว้ และจะแจ้งผล
การนบัคะแนนให้ที่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสร็จสิน้การประชมุ 

 

 

 

 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่  26  เมษายน  2562 
 

 ผู้ถอืหุ้น – NCL 

มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.00 น.) 

 
แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ
หลกัฐานประกอบ  พร้อมบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 9.30 น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ เจ้าหน้าที่
จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการนับคะแนน โปรด
ระบุความเห็นพร้อมทัง้ลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่
ทนัที 

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
พร้อมทัง้ลงนาม กรณี ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัททา่นใดให้ยก
มือ เจ้าหน้าที่จะนบัคะแนน เมื่อเสร็จสิน้การลงมติใน
วาระนี ้เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่น 
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  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ  ตน 
โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดมี รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้มีอ านาจ 
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่  ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา            
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี นยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ  หรือให้กู้ ยืม ค า้
ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบ ล้านขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่า่
กวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้
ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ  ตน 
โดยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดมี รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้มีอ านาจ 
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่  ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา            
คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บ ริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ  หรือให้กู้ยืม ค า้
ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือ คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้อง
ช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบ ล้านขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่า่
กวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้
ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ของ
บริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้  ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น  
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยั
กบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบั เดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 58 ปี 
Age (Year)  58 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Position Independent Director / Director 

 Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
 Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ตัง้แตว่นัที่  4 กมุภาพนัธ์ 2556  - ปัจจบุนั 
From Date February 4, 2013 – Present 

 
วุฒกิารศึกษา / Education 
ปริญญาโท สาขา     พฒันาเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
Master Degree Major    Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA) 
ปริญญาตรี สาขา     ธุรกิจการเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University 

 
อบรม / Training 
ปี 2558  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 204 
Year 2015 Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 204 
ปี 2556  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103 
Year 2013 Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director, Batch No. 103 
 
ประสบการณ์การท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 

โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  
Chairman of Audit Committee / Chairman of Risk Committee 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 

ปี 2557 - 2558 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 
ปี 2554 - 2555 บริษัท กรุงไทยธุรกิจลสิซิ่ง จ ากดั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการบริษัท 
Year 2011 – 2012 KTB Leasing Co., Ltd Assistant Managing Director 
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ปี 2546 - 2554 การประปานครหลวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 
Year 2003 - 2011 Metropolitan Waterworks 

Authority 
Chief Financial Officer (CFO) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไมม่ี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 / Attendance of Meeting in year 2018 
-การประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/5 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    5/5 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/1 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   3/3 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  
Having interests in the Company, parent company, subsidiaries, affiliates or other legal entities which may have 
conflicts at present or in the past 2 years  
ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No -  

4.มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีม่ีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- ไมม่ ี– 
- No -  
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คุณสมบัตต้ิองห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต  
Dishonest committed an offence against property  

- ไมม่ ี– 
- No -  

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไมม่ ี– 
- No -  

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางประโยชน์กบับริษัทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No -  

 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



59
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 

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

Proxy (Form A) 
 

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

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

(1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ..................................................................... 
 I/We Nationality   
 อยู่บ้านเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย์...........................................  
 Amphur / Khet  Province    Postal Code 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด ( มหำชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุ้นสามญั........................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ...................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 7) 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด   อาย ุ58 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรักน้อย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรีุ 
                    Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 58 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi                                                                                           
 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code  
 
 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2562  ในวันศกุร์ท่ี 26
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 



60
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2019 Friday 
April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
 ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Note: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to many proxies for splitting votes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



61
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2019 Friday 
April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy has not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 
หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
 ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
Note: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 

to many proxies for splitting votes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

 

 เขียนท่ี .......................................................................  Written at 
 
 วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ................... 
 Date                     Month                                     Year 
 
 (1)  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ........................................................................... . 
 I/We Nationality 
 อยู่บ้านเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

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

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนช่ันแนล โลจิสตกิส์ จ ำกัด( มหำชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

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

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

 
       กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
   ช่ือ นายพงศ์พนัธ์ คงก าเหนิด   อาย ุ58 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรักน้อย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรีุ 
                    Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 58 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Nonthaburi                       
 
        หรือ (Or)  
 1.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............................................. 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ..............................................หรือ 
Province   Postal Code or 
 2.  ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ........................................... 
                        Name                                                                                           age years,  residing at 
ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ............................... ………........ 
Road                                          Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย์ ................................................... 
Province   Postal Code  
 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



62
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2562  ในวันศกุร์ท่ี 26 
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2019 Friday 
April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
 Agenda Item 1  To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2018  

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระท่ี 2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2561 
 Agenda Item 2  To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2018 
 

  วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี  
    สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
  Agenda Item 3 To Consider and Approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2018 

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระท่ี  4 พจิำรณำอนุมัตจัิดสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 
        Agenda Item 4 To Consider and Approve the allocation of profit to legal reserve and dividend payment from the company’s  

performance ended December 31, 2018 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

 
วำระท่ี 5        พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 Agenda Item 5 To Consider and Appoint a new Directors to replace Directors who retire by rotation 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2562  ในวันศกุร์ท่ี 26 
เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the ordinary General Meeting of Shareholders 2019 Friday 
April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระท่ี 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
 Agenda Item 1  To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2018  

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระท่ี 2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2561 
 Agenda Item 2  To Acknowledge the Company’s Performances for Year 2018 
 

  วำระท่ี 3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี  
    สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
  Agenda Item 3 To Consider and Approve the Statements of Financial Position and Income Statements ended 31 December 2018 

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระท่ี  4 พจิำรณำอนุมัตจัิดสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2561 
        Agenda Item 4 To Consider and Approve the allocation of profit to legal reserve and dividend payment from the company’s  

performance ended December 31, 2018 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

 
วำระท่ี 5        พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 Agenda Item 5 To Consider and Appoint a new Directors to replace Directors who retire by rotation 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 6        พจิำรณำรับทรำบกำรแต่งตัง้กรรมกำรให้ด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรท่ีลำออกจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ 
Agenda Item 6 To Consider and Acknowledge the appointment of directors to replace those who resigned from the position before  

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 7          พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 
 Agenda Item 7 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2019 

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 8          พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 
 Agenda Item 8 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2019 
            (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 9   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
                   Agenda Item 9 To Consider Other Matters (if any) 

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

    เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง

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

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ือง

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

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting except in case the proxy have not voting as I/we specified in the proxy shall be deemed to 
be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
 
 ลงนาม/Signed.............................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ...............................................................) 
หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 The agenda of election of Directors could be voting all Directors or individual Director. 
3.  กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 

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

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 

ใบประจ ำต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

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

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. เวลาลงทะเบียน  8.00 น. ณ บางกอกคลบั อาคารสาทรซตีิท้าวเวอร์ 
ชัน้ 28 เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย 
  For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Friday April 26, 2019 at 9.30 a.m. registration at 8.00 a.m at The 
Bangkok Club, 175 Sathorn City Tower, 28 Floor, South Sahorn Road, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
 
   
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
สิ่งที่สง่มาด้วย 8 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)

 

NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

Notice of the Annual General
Meeting of Shareholders 2019

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 12/1
แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
56/9-10 Soi Somdejprachaotaksin 12/1
Khwang Bukkhalo, Khet Thon Buri, Bangkok 10600

Tel : 02 4737330 - 40, 02 4737300
Fax : 02 4737322 - 23, 02 4737374
www.nclthailand.com
www.nclinter.com 


