


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

เอกสารแนบเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์

จากสถานการณ์ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ

ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผูถื้อหุน้ ที่เขา้ร่วมประชุมจึงไดน้ัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) ซ่งึเป็นวาระการประชมุปกตติามหนงัสือเชิญประชมุฯ ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 

การเปิดประชุมและการด าเนินการประชุม 

บริษัทฯ จะด าเนินการตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ในหนงัสือเชิญประชุมฯ ที่

ส่งใหผุ้ถื้อหุน้ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564) 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุน้มอบฉันทะให ้กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ท่านใดท่านหน่ึง แทนการเขา้ร่วมประชุม

ดว้ยตนเอง โดยใช ้หนงัสือมอบฉนัทะ “แบบ ข.” ตามส่งิที่ส่งมาดว้ย ในหนงัสือเชิญประชมุฯ  

การยนืยันตัวตนของผู้ถอืหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564) 

ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม  และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบ

ฉันทะ (ในกรณี ที่ผู้ ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ)  ในหนัง สือเชิญประชุมฯ เ พื่อ ยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ 

ที่ Email : management @nclthailand.com  

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM Meeting) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับรษิัทฯ ภายในวนัที่ก าหนดแลว้ บรษิัทฯ จะ

ส่งชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผ่าน (PASSWORD)  และค่มืูอการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอีเมลที่์ไดส้่งมาแจง้บรษิัทฯ ส าหรบั

ใชใ้นโปรแกรมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่นัแนล จ ากัด

(ตัง้แตว่นัที่ 19 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป)

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แทป็เล็ต /  โทรศพัทมื์อถือ ผ่าน

Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน

3. โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉันทะ

“แบบ ข” ตามส่งิที่ส่งมาดว้ย 7

การส่งค าถามล่วงหน้า  

ผูถื้อหุน้สามารถส่งค  าถามล่วงหนา้ที่เกี่ยวขอ้งตามวาระ ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2564 เทา่นัน้ โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พื่อเขา้

ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E – AGM Meeting) บริษัทฯ จะรวบรวมค าถามที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละวาระเพื่อตอบค าถามของผุถื้อหุน้ใน

การประชมุฯ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

การอ านวยความสะดวกในช่องทางอื่น 

บรษิัทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชมุฯ แลว้จะน าขึน้เวป็ไซตบ์รษิัทฯ www.nclthailand.com ภายหลงัการประชมุเสร็จ

สิน้ 

ช่องทางการตดิต่อ  

1. อีเมลล ์(Email Address) : management@nclthailand.com
2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ เลขานกุารบรษิัท

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่นัแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

3. เลขานกุารบรษิัท เบอรต์ดิตอ่ 02-4737300 ตอ่ 300
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วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (ผา่นสือ่อิเลคทรอนกิส)์ 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่นัแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
2. รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเพื่อเป็นกรรมการ
4. ขอ้บงัคบับรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการมอบฉนัทะ
6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ

ที่บรษัิทเสนอช่ือใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. (พรอ้มใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.)
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่นัแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติจะจัดใหม้ีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน        
8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล  โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600  กรุงเทพฯ 
เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 ระเบียบวำระที่ 1  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยไดม้ีการ

จดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

2563 ซึง่ไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่

กฎหมายมีส  าเนารายงานการประชมุตามที่แนบมาพรอ้มกนันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉันทว์่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรบัรอง

รายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว  

กฎหมายบญัญตัิวา่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

   2 
 

ระเบียบวำระที่ 2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
(สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจง้การประชุม ตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ ควรรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ ทัง้นีว้าระนีเ้ป็น
เรือ่งที่รายงานเพื่อรบัทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ  

ระเบียบวำระที่ 3   พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญั
ไดด้งันี ้

   สนิทรพัยร์วม          757,689,156 บาท 
   หนีส้นิรวม    480,857,858 บาท 
   รายไดร้วม                 917,155,195 บาท 
   ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี          (24,764,773) บาท 

   โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกับ
หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ว่า สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการรายงานถึง
กิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

   กฏหมายบัญญัติวา่ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

                  และงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 

หลักกำรและเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม)มาตรา 116 และ
ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองในจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
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  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
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ทะเบียน เงินส ารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้และบรษัิท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัทนุส ารองตา่ง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบตอ่การ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใด
ในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการ ก าไรสทุธิจ านวน 8,378,223 บาท 
(แปดลา้นสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสองรอ้ยยี่สบิสามบาทถว้น) ซึง่กฎหมายก าหนดใหต้อ้ง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธิประจ าปี ซึ่งคิดเป็นจ านวน 418,911.14 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยสิบเอ็ด
บาทสบิสีส่ตางค)์  

โดย ณ ปัจจุบันโดย ณ. ปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,047,311.32 
บาท (สิบเอ็ดลา้นสี่หมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสบิเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)  คิดเป็นอตัรารอ้ย
ละ 9.73 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 113,538,062 บาท (หนึ่งรอ้ยสิบสามลา้นหา้แสนสาม
หมื่นแปดพนัหกสบิสองบาทถว้น)   

ทัง้นีบ้รษัิทมีความประสงค ์ที่จะตัง้เงินทนุส ารองใหค้รบเพียงจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน ตามที่กฎหมายก าหนด 

ดังนั้นบริษัทจะจัดสรรก าไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่ม จ านวน 
306,494.88 บาท (สามแสนหกพนัสี่รอ้ยเกา้สบิสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) เพื่อใหม้ีเงินทนุ
ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามแสนหา้หมื่นสาม
พนัแปดรอ้ยหกบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 
113,538,062 บาท (หนึ่งรอ้ยสิบสามลา้นหา้แสนสามหมื่นแปดพันหกสิบสองบาทถ้วน) 
และคงเหลือก าไรสทุธิจ านวน 8,071,727.88 (แปดลา้นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอ้ยยี่สิบเจ็ด
บาทแปดสิบแปดสตางค)์ ใหใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุขยาย
ธุรกิจในอนาคต  

 

ก าไรสทุธิ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   จ านวน   8,378,222.76   บาท 

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย   จ านวน    306,494.88    บาท 

คงเหลอืก าไรสทุธิ    จ านวน  8,071,727.88   บาท 

      (เพื่อใชห้มนุเวยีนในการด าเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็น
เงินทนุส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ 
จัดสรรเงินก าไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 306,494.88 บาท  
(สามแสนหกพันสี่รอ้ยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) คงเหลือก าไรสุทธิจ านวน 
8,071,727.88 บาท (แปดลา้นเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค)์ 
ให้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดย
ค านงึถึงประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้นปีที่ผา่นมาไมม่ีการจ่ายเงินปันผล 

ระเบียบวำระที่ 5   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาชน จ ากัด มาตรา 36 และตามกฎขอ้บังคับของ
บรษัิทขอ้ที่ 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่ง
ไปนั้นอาจจะได้รบัเลือกกลับเข้ารบัต าแหน่งอีกก็ได้ ส  าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีครัง้นี ้กรรมการผู้ที่จะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ มีทั้งหมด 3 ท่านดังรายนาม
ตอ่ไปนี ้ 

 
1. นางจิตรมณี สวุรรณพลู  กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

3. นางสาวพรทิพย ์  แซล่ิม้   กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารขนสง่
และกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม  เพื่ อ รับการพิ จารณ าเลือกตั้ง  เป็ นกรรมการ ในช่ วงวันที่ ตั้ งแต่ วันที่  
13 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 ตามหลกัเกณฑท์ี่ได  ้เปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  
โดยเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการเขา้มาแต่อย่างใด 
ทัง้นีเ้นื่องจากกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่
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กฎหมายก าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ และ 
ประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดี
ตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของ
บรษัิทฯ ซึง่บคุคลที่ไดเ้สนอช่ือในครัง้นีผ้า่นกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน (ไมร่วมกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยี) วา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ดงันัน้ที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงเห็นสมควร ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทัง้ 
3 ทา่น ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ทัง้นีก้รรมการไดพ้ิจารณาแลว้
ว่าบุคคลผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน  เป็นบุคคลที่ เหมาะสม เป็นผู้มีความ รู ้
ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรบักรรมการอิสระ 
นัน้เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง     
มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด โดยบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่าน
กระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้ จึงมีความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้
กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านในครัง้นี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษัิทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายช่ือไดด้งันี ้(สิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3) 

 

1. นางจิตรมณี สวุรรณพลู  กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

3. นางสาวพรทิพย ์  แซล่ิม้   กรรมการ / กรรมการบรหิาร /   
กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารขนสง่
และกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ 

ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 17 ระบวุา่ วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
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  (1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บั
การเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
ใหป้ระธานที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าดและเพื่อการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูหุ้ ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลโดยจะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง
เป็นรายบคุคล 

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 23 การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่
ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการโดยไดเ้ปรยีบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียง
กบับรษัิทดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ปี 2564 
(เบีย้ประชุม / คร้ัง) 

ปี 2563 
(เบีย้ประชุม / คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบรษัิท
     - ประธานกรรมการบรษัิท
     - ประธานกรรมการตรวจสอบ

50,000 
30,000 

50,000 
30,000 

     - กรรมการบรษัิท (กรรมการอสิระ)
- กรรมการบรษัิท (ที่เป็นผูบ้รหิาร)

20,000 
ไมม่ี 

20,000 
ไมม่ี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
    - ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการตรวจสอบ ไมม่ี ไมม่ี 
3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
    - ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการบรหิารความเสีย่ง ไมม่ี ไมม่ี 
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4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
    - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไมม่ี ไมม่ี 
5. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
    - ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไมม่ี ไมม่ี 
6. คณะกรรมการบรหิาร   
    - ประธานกรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 
    - กรรมการบรหิาร ไมม่ี ไมม่ี 
ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร ไมม่ี ไมม่ี 
ผลประโยชนอ์ื่นใด ไมม่ี ไมม่ี 

 
 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

ไมเ่กิน 1,000,000 บาท ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

ในปี 2564 นี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนของกรรมการ เฉพาะการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเทา่นัน้ โดยไม่
มีการจ่ายคา่ตอบแทนส าหรบัการประชมุคณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง, 
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบรหิาร) และงด
จ่ายเบีย้ประชมุใหก้บัคณะกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร โดยคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 ดงักลา่วมีอตัราเดิมซึง่เทา่กนักบัปี
ที่ผ่านมา จึงเสนอขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,000,000 
บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาท
ถ้วน) ทั้งนีก้ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและได้รบัความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทแลว้  

กฎหมายบญัญัติว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
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ระเบียบวำระที่ 7   พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนด
วา่ “ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนด จ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบรษัิททกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้  

ทั้งนีใ้นการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุคลากร รวมทัง้มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบัอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อไดเ้ปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแลว้ จึงได้
คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติผูส้อบบัญชีจด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 
และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยขอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้
บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2564 รายละเอียดดงันี ้

1. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรอื  
2. นางสาวอรวรรณ   เตชวฒันสริกิลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4807 และ/หรอื    
3. นางสาวรุง้นภา   เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรอื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4. นางก่ิงกาญจน ์   อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรอื    
5. นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรอื    
6. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5872  

โดยใหผู้ต้รวจสอบทา่นใดทา่นหนึง่มีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีรบัอนุญาตขา้งต้นมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
แทนได ้ทัง้นีผู้ส้อบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด   
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โดยจ านวนปีที่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบรษัิทฯ นบัเป็นรอบปีที่ 4 
(ตัง้แตปี่ 2560) และเพื่อประกอบการตดัสนิใจของทา่นผูถื้อหุน้  ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอคา่สอบ
บญัชีปี 2564 เปรยีบเทียบกบัปี 2563 ดงันี ้ 

รำยละเอียด  
(หน่วย : บำท) 

2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

2563 

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

 
3,000,000 

- ไมม่ี- 

 
3,000,000 

- ไมมี่- 
รวมทั้งสิน้ 3,000,000 3,000,000 

 
ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีปี 2564 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น)  
ซึ่งมีอัตราเท่ากันกับปี 2563 ทัง้นี ้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้
บริการผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบญัชีปี 
2564 มีอตัราเท่ากันกับปี 2563 จ านวน 665,000 บาท (หกแสนหกหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
และส าหรบับรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชีดงันี ้

 
ล าดบั ชื่อบรษัิท ประเทศ ผูส้อบบญัชี 

1 NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 
2 NCL International Logistics USA Inc. อเมรกิา KL Accountancy, Inc. 
3 Qingdao National Container Line Co., Ltd.* จีน -  
4 LG Container Line Pte. Ltd. สิงคโปร ์ HLB Atrede LLP 
5 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA** อินโดนีเซีย - 
6 NCL Inter Logistics Vietnam Company 

Limited*** 
เวียดนาม - 

7 Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.**** จีน -  
8 NCL International  Logistics Private Limited***** อินเดีย - 

* Qingdao National Container Line Co., Ltd.* ไดห้ยดุด  าเนินการในระหวา่งปี 2562 
** เงินลงทนุใน PT.NCL Inter Logistics Indonesia ถกูจ าหน่ายในระหวา่งปี 2563 
*** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยูร่ะหวา่งการจดทะเบียนเลิกกิจการ 
**** Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ไดห้ยดุด  าเนินการในระหวา่งปี 2563 
***** NCL International  Logistics Private Limited ณ วนัที่ 31 ธค. 2563 บรษัิทฯ ยงัไมไ่ดเ้ริม่
ด  าเนินการ 
 
โดยคณะกรรมการจะดแูลใหผู้ส้อบบญัชีดงักลา่วจดัท างบการเงินดงักลา่วไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา  
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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10

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี)

จงึขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
แต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบเร่ืองการร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ปี 2564

          ขอแสดงความนบัถือ

ลงช่ือ              กรรมการ
                                                                                                            พลเอก พอพล มณีรนิทร์

                     ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ: 
1. มติวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
2. วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพ่ิมเติม

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทและพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ3 เร่ืองเพิม่เตมิวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

 นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท ์พิธีกรท่ีประชุมรายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติ
มหาชนจ ากดั พ .ศ.2535 มาตรา 18 หนงัสือบริคณหส์นธิอย่างนอ้ยตอ้งมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือบริษัทตามมาตรา 11 (1)
(2) ความประสงคข์องบริษัทท่ีจะเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชน
(3) วตัถปุระสงคข์องบริษัทซึง่ตอ้งระบปุระเภทของธุรกิจโดยชดัแจง้
(4) ทนุจดทะเบียนซึง่ตอ้งแสดงชนิด จ านวน และมลูคา่ของหุน้
(5) ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ซึง่ตอ้งระบวุา่จะตัง้อยู่ ณ ทอ้งท่ีใดในราชอาณาจกัร
(6) ช่ือ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ และท่ีอยู่ของผูเ้ริ่มจดัตัง้บริษัท และจ านวนหุน้ท่ีแตล่ะคนจองไว ้ช่ือ

บริษัทตอ้งไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

โดยมีรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 หนา้ 12 - 13 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้จากนัน้ พิธีกรไดเ้ชิญนางสาวดวงสมร ศุภศกัดิ์สุทัศน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน น าเสนอรายละเอียดส าหรบัวาระนี  ้นางสาวดวงสมร ศภุศกัดิ์สทุศัน ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงาน
ต่อท่ีประชุม โดยจะแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อ้ 26 และเพ่ิมเติมอีก 8 ขอ้ จากเดิมบริษัทฯ มีวตัถุประสงค ์47 ขอ้ เป็น 
55 ขอ้ โดยมีรายละเอียดวตัถปุระสงคท่ี์จะเพ่ิมเติมดงันี ้

1. ประกอบกิจการพาณิชยกรรม การคา้ทกุชนิด เพ่ือการน าเขา้ - สง่ออก ในประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้
ภายใน และภายนอกเขตปลอดอากร

2. ประกอบกิจการบริหาร และรบัจา้งบริหารจดัการท่าเรือ ท่าอากาศยาน คลงันิทรรศการ
3. ประกอบกิจการรวบรวม  การจัดเก็บ เก็บรักษา ดูแล บริการ บริหาร อาคารสถานท่ีเก็บสินค้า

ศนูยก์ระจายสินคา้ ใหบ้ริการพิธีการต่าง ๆ บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ งานท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวกบั
งานโลจิสติกส ์ทัง้ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ

4. ประกอบกิจการทางพาณิชยกรรม ซึ่งเก่ียวกบัเพ่ิมมลูค่าสินคา้ ไดแ้ก่ การคา้ การแบ่งแยกกอง การจดั
ประเภท การคดัเลือก การบรรจุ การแบ่งบรรจุ การปิดฉลากใหม่ การผสม/ประกอบ และกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง

5. ประกอบกิจการซือ้ ขาย ผลิต น าเขา้ และส่งออก ซึ่งเครื่องจกัร เคร่ืองยนต ์เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป กลอ้งถ่ายภาพยนตร  ์เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์

สิ่งที่ส�งมาด�วย 1



33หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

สิ่งที่ส�งมาด�วย 1



34 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

สิ่งที่ส�งมาด�วย 1



35หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564
สิ่งที่ส�งมาด�วย 1



36 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

สิ่งที่ส�งมาด�วย 1



37หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
สิ่งที่สง่มาดว้ย 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ
ช่ือ นางจิตรมณี พลูสวุรรณ
Name Mrs.Jitmanee Suwannapool
อาย ุ(ปี) 68 ปี
Age (Year) 68 years
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

Position Director /  Independent Director /  Chairman of the Audit Committee /  Risk Management 
Committee / Nomination and Remuneration Committee / Corporate Governance Committee.

ตัง้แตว่นัที่ 15พฤษภาคม 2558 - ปัจจบุนั (รวม 5 ปี)
From Date May 15, 2015 – Present   ( 5 Years)

วุฒกิารศึกษา / Education
ปรญิญาโท สาขา     รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
Master Degree Major   Master Degree in Public Administration, National Institute of Development Administration
ปรญิญาตรี สาขา     นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Laws, Ramkhamhaeng  University
ปรญิญาตรี สาขา     บรหิารธุรกิจบณัฑิต (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Business Administration (Accounting), Ramkhamhaeng University

อบรม / Training
ปี 2557 อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 197

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
Year 2019 Course Director Certificate Program (DCP) Batch 197

Thai Institute of Director (IOD)
ปี 2554 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุน่ท่ี 12

สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ
Year 2011 Course Certificate of Executive Program, Capital Market Academy (CMA) Batch 12

Capital Market Academy

สิ่งที่ส�งมาด�วย 3
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ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2558 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ปัจจบุนัด ารง

ต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ 
Year 2015 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director /  

Audit Committee (Present in Chairman of the Audit 
Committee) 

ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก 

กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC) Audit Committee 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent  Director/Audit Committee 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ คารด์ จ ากดั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors 
ปี 2557 – ปัจจบุนั บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2014 - Present Grand Canel Land PCL Independent Director/Audit Committee 
ปี 2559 – 2561 สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิค์ณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลงั 
Year 2016 – 2018 The National Legislative Assembly Honorary Advisor to the Commission on 

Economic, Monetary and Finance 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บมจ. คนัทรีก่รุป๊โฮลดิง้ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2016 – Present Country Group Holding PCL Independent  Director/Audit Committee 
ปี 2557 – ปัจจบุนั บมจ. แกรนด ์คาแนล แลนด ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
Year 2014 - Present Grand Canel Land PCL Independent Director/Audit Committee 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท ไทยแลนด ์พรวิิเลจ คารด์ จ ากดั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 
Year 2016 – Present Thailand Privilege Card Co.,Ltd. Advisor to the Board of Directors 
ปี 2561 – ปัจจบุนั ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวนัออก 
กรรมการตรวจสอบ 

Year 2018 – Present Eastern Economic Corridor (EEC) Audit Committee 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท   7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   3/3 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 3



39หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
สิ่งที่สง่มาดว้ย 3

-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  6/6 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  1/1 ครัง้ 
Attendance of CG Committee Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืกบั
บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไดร้บัการเสนอช่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the 
company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the 
past 2 years? 

- Being nominated to be a director this time 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company 

- ไมม่ ี– 
- No - 

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No - 

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No - 

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไมม่ ี– 
- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
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 ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No - 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 3
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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
นายกิตต ิ พวัถาวรสกลุ ช่ือ 

Name Mr.Kitti Phuathavornskul 
อาย ุ(ปี) 
Age (Year)  
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ 

Position 

55 ปี 
55 years 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
Director / Executive Committee /  
Risk Management Committee / President 

ตัง้แตว่นัที่ 
From Date 

4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั   (รวม 7 ปี) 
February 4, 2013 – Present    ( 7 Years) 

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

อบรม / Training 
ปี 2563- ปัจจบุนั   อบรม    การป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 63 ประจ าปีการศกึษา 2563 – 2564 วิทยาลยัป้องกนั 

          ราชอาณาจกัร 
Year 2020 – 2021 Course The National Defense of the Kingdom of Thailand, Class 63, Academic Year 2020 - 2021, 

         National Defense College 
ปี 2560 - 2561 อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูรธรรมภิบาลทางการแพทย ์ส  าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 6 
Year 2017 - 2018 Course  Good Governance for Medical Executives Curriculum Training Course Class 6 

ปี 2559 
Year 2016 
ปี 2559 
Year 2016 
ปี 2557 
Year 2014 
ปี 2556 
Year 2013 

สถาบนัพระปกเกลา้ / The King Prajadhipok's Institute   
อบรม หลกัสตูรผูพิ้พากษาสมทบ รุน่ที่ 12 ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ  / 
Course The International Intellectual Property and International Trade Court 
อบรม  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู วตท. รุน่ที่ 22  
Course  สถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ / Capital Market Academy 
อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 197 
Course  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (DCP) / Thai Institute of Director 
อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 
Course สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) / Thai Institute of Director 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 

ปี2556 – ปัจจบุนั บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่นัแนล โลจิสติกส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

Year 2013 -Present NCL International Logistics PCL. 

กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/ กรรมการผูจ้ดัการ 
Director / Risk Committee 
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President 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 

บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

กรรมการ 
Director 

ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 – Present 
ปี 2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 

Year 2014 – Present 
ปี 2559 – 2562 
Year 2016 – 2019 
ปี 2559 – 2562 
Year 2016 – 2019 
ปี 2559 – 2561 
Year 2016 - 2018 

บรษัิท แอล เอ็น จี ฟ๊ดูโปรดกัส ์จ ากดั 
LNG Food Products Co., Ltd. 
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd.  
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร ์โลจิสตกิส ์(สงิคโปร)์ จ ากดั 
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 
แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั 
Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท เอสเอสเค อินเตอร ์โลจิสติกส ์จ ากดั 
SSK Inter Logistics Co., Ltd. 
เลกาซี่ เอเชีย แคปปิตอล จ ากดั  
Legacy Asia Capital Pte., Ltd.  

กรรมการ 
Director 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั กรรมการ 

Director 
ปี 2561 – ปัจจบุนั  
Year 2018 - Present  
ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 

Year 2017 - Present 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 - Present 
ปี 2557- ปัจจบุนั 
Year 2014 – Present 

Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท แอล เอ็น จี ฟ๊ดูโปรดกัส ์จ ากดั 
LNG Food Products Co., Ltd. 
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd.  
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร ์โลจิสตกิส ์(สงิคโปร)์  จ ากดั 
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เกี่ยวขอ้ง / แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 
/ Position in the Related Company 

บรษัิท แอลจี คอนเทนเนอร ์ไลน ์จ ากดั กรรมการ 
Director 

ปี 2561 – ปัจจบุนั  
Year 2018 - Present  
ปี 2560 – ปัจจบุนั 
Year 2017 – Present 
ปี 2559 – ปัจจบุนั 
Year 2016 – Present 

Legend Shipping (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท ซิม (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
ZIM (Thailand) Co., Ltd. 
บรษัิท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากดั 
Grace Water Med Co., Ltd. 

กรรมการ 
Director 
กรรมการ 
Director 
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ปี 2557- ปัจจบุนั 
Year 2014 – Present 

บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอร ์โลจิสตกิส ์(สงิคโปร)์  จ ากดั 
NCL Inter Logistics (S) Pte., Ltd. 

กรรมการ 
Director 

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

- ไมม่ี / None 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/7 ครัง้ 

3/3 ครัง้ 

 13/13 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  
Attendance of Board of Management Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา 

- ไมม่ี - 

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 - 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
Relationship   
1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company  
2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  
3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  
4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties independently 
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คุณสมบัติ 
Qualification 

- ไมม่ ี– 
- No - 

- ไมม่ ี– 
- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  
1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  
2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  
3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No - 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ
ช่ือ นางสาวพรทิพย ์    แซล่ิม้
Name Miss Pornthip  Sae-Lim
อาย ุ(ปี) 38 ปี
Age (Year) 38 years
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิาร

ขนสง่และกระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ
Position Director / Executive Committee / Risk Committee / Vice President 

NVOCC,Consolidation
ตัง้แตว่นัที่ 13 สงิหาคม 2557 - ปัจจบุนั   (รวม 6 ปี)
From Date August  13, 2014 – Present   ( 6 Years)

วุฒกิารศึกษา / Education
ปรญิญาตรี สาขา     การศิลปศาสตร์ / มหาวทิยาลยัสยาม
Bachelor Degree Major    Bachelor of Liberal Arts / Siam University

อบรม / Training
ปี 2556 อบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 104 / สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD)
Year 2013 Course Director Accreditation Program (DAP) Batch 104/2013 / Thai Institute of Director (IOD)

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years)
ปี 2557–  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการ / ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายใหบ้รกิารขนสง่และ

กระจายสนิคา้ระหวา่งประเทศ
Year 2014 – Present NCL International Logistics PCL. Director / Executive Committee / Vice President NVOCC, 

Consolidation
ปี 2556 – ปี 2556 บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด
Year 2013 - 2014 NCL International Logistics PCL Marketing Manager
ปี 2550 – ปี 2556 บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด
Year 2007 – 2013 NCL International Logistics PCL Marketing
ปี 2548 – ปี 2550 บรษัิท เอ็นซีแอล เอเจนซี่ จ  ากดั ฝ่ายการตลาด
Year 2005 – 2007 NCL Agencies (Thailand) Co., Ltd Marketing

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies
- ไมม่ี / No 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies)
- ไมม่ี / No 
-

สิ่งที่ส�งมาด�วย 3
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  6/6 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิาร  13/13 ครัง้ 
Attendance of Board of Management Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ี
ผา่นมา  

- ไมม่ี - 

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 - 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company 

- ไมม่ ี– 
- No - 

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  

- ไมม่ ี– 
- No - 

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไมม่ ี– 
- No - 

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไมม่ ี– 
- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
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 ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No - 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 3



46 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
สิ่งที่สง่มาดว้ย 4

 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

หมวดที่ 6 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปี 
บญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือผูถื้อหุน้จ านวนไม่นอ้ย
กว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกนั
ท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการที่ขอให้
เรยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึง่ (1) 
เดือน นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว  

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ 
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์
ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ (3) วนั  

ทัง้นีส้ถานท่ีที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษัิท หรอืที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สบิหา้ (25) คน หรือไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหมแ่ละ
ในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  

สิ่งที่ส�งมาด�วย 4
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ขอ้ 36. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว  

ขอ้ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อวา่หุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรือ่ง
ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชมุผู้
ถือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

(2) ในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้หถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท าแกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัการมอบหมายให้
บคุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อการแบ่งผลก าไร
ขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท  

(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท  

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฏหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 38. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี พงึเรยีกประชมุมีดงันี ้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท  

สิ่งที่ส�งมาด�วย 4
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(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร จดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองและการจ่ายเงินปันผล  

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน  

(6) กิจการอื่นๆ 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 4
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ในประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2564 

บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบตัิส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็น การสรา้ง
ความเช่ือมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจด ทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) จึง เห็น
ควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหผู้้
ถือหุน้ยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป  

บรษัิทฯ จะด าเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ ที่จะเขา้รว่มประชมุ โปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที่มี Barcode มาในวนัประชมุ 

การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไมห่มดอายเุช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรอื 
หนงัสอืหนงัสอืเดินทางตวัจรงิ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวตา่งประเทศ) 

การมอบฉันทะ  

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออก เสยีง
ลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nclthailand.com) 

- ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสง่หนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานที่ประชุม ก่อน
การประชมุ โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรอืขีดลบ
ขอ้ความที่ส  าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวท้กุแหง่ หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ ผูร้บัมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพ่ือให้  
ผูต้รวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉนัทะนัน้ 

เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 

(1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึง่ลงนาม โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งออกใหโ้ดย 
กระทรวงพาณิชย ์หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมเ่กิน 180 วนั พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคล ใหส้่งส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกใหโ้ดยกระทรวงพาณิชย ์หรือ 
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 180 วนั ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้ม
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล  

- ผูร้บัมอบฉนัทะ ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือ หนงัสือเดินทาง 
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถมาเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้

(1) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายช่ือที่ปรากฏใน สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
ท่ีบริษัทจัดส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอใหท้่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พรอ้มส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของทา่นกลบัมายงับรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนลว่งหนา้ หรอื  

(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะและใหผู้ร้บัมอบฉันทะน ามา
แสดงในวนัประชุม พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน และบตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริงของผูร้บั
มอบฉนัทะ  

(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บรษัิทได ้อ านวย
ความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อน  
เวลาประชมุไดต้ัง้แต ่8.30 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชมูือ โดยใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่ งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น  

2. ในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูร้บัมอบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้  

3. หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุวไ้ม่ ชดัเจน หรอื
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะรวมถึงกรณีที่มี  การเปลี่ยนแปลง
หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  

สิ่งที่ส�งมาด�วย 5
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วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบโดยมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่  ประชมุ
วา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะชมูือขึน้ เมื่อประธานที่ประชมุสอบถามความเห็นโดยใหม้ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมี ความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงคะแนนเสียงบนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงที่บริษัทไดแ้จกให ้เมื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เพื่อให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนบัคะแนน โดยให้ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ของบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

- กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ  
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ 

ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ดงักลา่ว  
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด
2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ และประธาน
ในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได ้เว้นแต่เป็นการออกเสียง  
ลงคะแนนเพื่อการเลอืกตัง้กรรมการ  

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระประชุม โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแต่
ละวาระ จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเครื่องหมายไว ้และ
จะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระก่อน เสรจ็สิน้การประชมุ 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 

 

ผู้ถอืหุ้น – NCL 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 8.30 น.) 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนและบตัรประจ าตวั 
แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน, หนงัสอืมอบฉนัทะและ
หลกัฐานประกอบ  พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ

ประธานเปิดประชมุ (เวลา 10.00 น.) 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อ
หุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใหย้กมือ เจา้หนา้ที่
จะเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อท าการนับคะแนน โปรด
ระบุความเห็นพรอ้มทัง้ลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่
ทนัที 

สรุปผลคะแนนใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
พรอ้มทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ในการเลือกตัง้กรรมการบริษัทท่านใดใหย้ก
มือ เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนน เมื่อเสร็จสิน้การลงมติใน
วาระนี ้เจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุ
ทา่น 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 5
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่า
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก ากบัตลาดทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไมม่ีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจโดยอิสระของ  
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดมี 
รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ ผูม้ีอ  านาจ 
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่  ปรกึษา ของสว่นราชการซึ่งเป็น ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา 
คู ่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี  ก่อนวันที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รือบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรอืให้
กูย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่น ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้ริษัทหรือ คู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรอืตัง้แตย่ี่สบิ ลา้นขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต่่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคา่นวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6



54 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2564

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาปี 2564
สิ่งที่สง่มาดว้ย 6

(5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฏหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผู้ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือ ไม่เป็น  
หุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้
เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  อย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 
ช่ือ 
Name 
อาย ุ(ปี) 
Age (Year)  
ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ 

นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด 
Mr. Pongpun Kongkumnerd 
60 ปี 
60  years 
กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท /กรรมการตรวจสอบ / 

Position 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี /ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
Independent Director / Director 

ตัง้แตว่นัที่ 
From Date 

 Audit Committee / Corporate Government Committee/ 
Chairman of Risk Committee/ 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั     ( รวม 7 ปี ) 
February 4, 2013 – Present      ( 7 Years) 

วุฒกิารศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     พฒันาเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
Master Degree Major    Economic Development, National Institute of Development Administration (NIDA) 
ปรญิญาตร ี สาขา     ธุรกิจการเกษตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
Bachelor Degree Major    Bachelor Degree in Agricultural Business, Kasetsart University 

อบรม / Training 
ปี 2558  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุน่ 204 

Year 2015 
ปี 2556 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
Course  Thai Institute of Director, Batch No. 204 
อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 

Year 2013 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Course Thai Institute of Director, Batch No. 103 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่นัแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการ

Year 2013 – Present  NCL International Logistics PCL. 

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
Independent Director / Director /  Audit Committee 
/ Chairman of Risk Committee / Chairman of 
Nomination and Remuneration Committee / 
Corporate Governance Committee 
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ปี 2557 - 2558 
Year 2014 - 2015 

บรษัิท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
MCOT Public Company Limited 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
Chief Financial Officer (CFO) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไมม่ี / No 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไมม่ี / No 

7/7 ครัง้ 

4/4 ครัง้ 

3/3 ครัง้ 

6/6 ครัง้ 

  1/1 ครัง้ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 
-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
Attendance of Board of Director Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  
Attendance of Audit Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
Attendance of Risk Committee Meeting 
-การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
Attendance of CG Committee Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืกบั
บรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมม่ี - 

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related agenda or with the 
company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which may have conflicts at present or in the 
past 2 years? 

- No - 

คุณสมบัติ 
Qualification 

- ไมม่ ี– 
- No - 

- ไมม่ ี– 
- No - 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   
1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary company 
2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  
Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular basis  
3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย  - ไมม่ ี– 
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Professional service provider e.g. auditors or legal consultants - No – 

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently  

- - ไม่ไมม่ ีม–ี  – 
 -  - - No No –

คุณสมบัติ 
Qualification 

- ไมม่ ี– 
- No - 

- ไมม่ ี– 
- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  
1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  
2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  
Background of illegal conduct during the past 10 years  
3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year. 

- ไมม่ ี– 
- No - 
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 

ช่ือ พนัเอกหญิง รศ.ดร. ชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 

Name Colonel Assoc. Prof. Dr. Chanyapat Wiphatthanananthakul 

อาย ุ(ปี) 41 ปี 

Age (Year) 41 years 

ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Position Independent Director / Director 

Audit Committee / Risk Committee 

Nomination and Remuneration Committee 

Chairman of Corporate Governance Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั     (รวม 2 ปี) 

From Date March 1, 2019 – Present     ( 2 Years) 

วุฒกิารศึกษา / Education 

ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

International PhD. Economics Major Finance and Econometrics, Chiang Mai University 

Dissertation: Modeling and Forecasting Volatility and Prices for SET 50 Index Options. 

ปรญิญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 

Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 

ปรญิญาตร ี สาขา     วิทยาศาสตรชี์วการแพทย ์วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

Bachelor Degree Major    Biomedical Sciences, Mahidol University International College – MUIC 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6
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อบรม / Training 

ปี 2562  อบรม หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ 278 / 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Year 2019 Course Director Certificate Program (DCP) No.278 /  

Thai Institute of Director (IOD) 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 

ปี 2562 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษัิท / กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

Year 2019 – Present  NCL International Logistics PCL. Independent Director / Director / 

Audit Committee / Risk Committee 

Nomination and Remuneration Committee 

Corporate Governance Committee 

ปี 2561 – ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ รองผูอ้  านวยการหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิง

บรูณาการทางการแพทย ์

Year 2018 – Present Thammasat University Deputy Director of Executive Integrated Medical 

Management Program 

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 

Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 

ปี 2559 – ปัจจบุนั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธร์ว่มคณะครุศาสตร ์

Year 2016 – Present Chulalongkorn University Co - Advisor 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6
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ปี 2557 – ปัจจบุนั โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส์ว่นการศกึษา กองวิชา

กฎหมายและสงัคมศาสตร ์

Year 2014 - Present Chulachomklao Royal Military Academy Assistant Professor  

ปี 2556 – ปัจจบุนั โรงเรยีนเตรยีมทหาร อาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

โปรแกรมภาษาองักฤษ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไม่มี / No 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษัิท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 

Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2020 

-การประชมุคณะกรรมการบรษัิท   7/7 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting 

-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   4/4 ครัง้ 

Attendance of Audit Committee Meeting 

-การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   3/3 ครัง้ 

Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 

-การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   6/6 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting 

-การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   1/1 ครัง้ 

Attendance of CG Committee Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6
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Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รอืไมเ่ชน่ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ หรอืวาระอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรอืกบับรษัิท/บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา  

- ไมม่ี - 

Is there any special interest in this agenda, for example in the election of directors or other related 
agenda or with the company / parent company /subsidiaries /affiliates or other legal entities which 
may have conflicts at present or in the past 2 years? 

- No - 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

Relationship 

คุณสมบัติ 

Qualification 

1.เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย 

Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary 

company 

- ไม่มี – 

- No - 

2.เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า  

Director who participate in the management, staff, employee or advisor who is paid on a regular 

basis 

- ไม่มี – 

- No - 

3.เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย 

Professional service provider e.g. auditors or legal consultants 

- ไม่มี – 

- No - 

4.มีความสมัพนัธท์างธุรกิจทีม่ีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 

independently 

- ไม่มี – 

- No - 

คุณสมบัตติ้องห้าม  

Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 

Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  - ไม่มี – 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6
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Dishonest committed an offence against property  - No - 

2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผา่นมา  

Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไม่มี – 

- No - 

3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษัิทในรอบปี ท่ีผา่นมา  

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

- ไม่มี – 

- No - 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 6
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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ก.) 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 
ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy (Form A) 
เขียนท่ี ............................................................................ 
Written at 
วนัท่ี ............. เดือน ......................... พ.ศ. ....................... 
Date    Month    Year 

(1) ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ............................................................................ 
I/We Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................ 
Address Road Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
Amphur / Khet  Province Postal Code 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด ( มหำชน ) 
being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
Ordinary share  shares and have the right to vote equal to votes 
หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
preference share shares and have the right to vote equal to votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ60 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรุี 
  Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 60 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province Nonthaburi 

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ41 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเภอ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
  Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 41 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road 
  Amphur/Khet Taling Chan Bangkok 

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

  Name  age    years, residing at 
ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province Postal Code or 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 7
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2. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ......................................................
 Name  age   years, residing at

ถนน ........................................................... ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ...............................………........
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์...................................................
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท่ี์ 
23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส  านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล
โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย

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 2021 on Friday 
April 23, 2021 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. will be broadcasting live via electronic media at NCL Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 
12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor
 ( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy
  ( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy
  ( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy
  ( ...............................................................)

หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
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.

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

สิ่งที่ส�งมาด�วย 7
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

ทำ้ยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 
Proxy Form B 

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

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

 (1) ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาต.ิ............................................................................ 
I/We Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต  าบล/แขวง........................................................................ 
Address Road Tambol / Khwaeng 

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.............................. เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 

หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
Ordinary share  shares and have the right to vote equal to votes 
หุน้บรุมิสทิธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................... เสียง 
preference share shares and have the right to vote equal to votes 

3) ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉันทะได้เพยีง 1 คน) (สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 6) 
Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด   อาย ุ60 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 92/13 ต าบล / แขวง บางรกันอ้ย อ าเภอ / เขต เมือง จงัหวดั นนทบรุี 
  Name Mr. Pongpun Kongkumnerd Age 60 Years, Residing at 92/13 Tambol/Khwaeng Bangraknoi Amphur/Khet Mueng Province Nonthaburi 

      กรรมการอิสระ (Company’s independent Director) 
  ช่ือ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ41 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 81 หมู่บา้นปรชีา 1 ถนนบรมราชชนนี 65 อ าเภอ / เขต ตลิ่งชนั กรุงเทพฯ 
  Name Ms. Chanyapat Wiphatthanananthakul Age 41 Years, Residing at 81 Mubanprecha 1 Borommaratchachonnani Road 
  Amphur/Khet Taling Chan Bangkok 

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

 Name  age    years, residing at 
ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................................หรือ 
Province Postal Code or 

ติดอากร 
แสตมป์ 20 บาท 
Revenue Stamp 

20 Baht 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 7
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2. ช่ือ .................................................................................................อาย ุ.............. ปี อยู่บา้นเลขท่ี ...................................................... 
 Name  age   years, residing at 

ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................………........ 
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั ............................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................... 
Province      Postal Code 

 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท่ี์  
23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส  านกังานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล 
โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 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 2021 on Friday 
April 23, 2021 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m. will be broadcasting live via electronic media at NCL Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 
12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
Agenda Item 1  To Consider and Adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

   วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2563 
Agenda Item 2  To Acknowledge the overall performance of the Company’s business operations for the year 2020 

วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 
สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

Agenda Item 3 To Consider and Approve the statements of financial position and statements of comprehensive income 
as of 31 December 2020 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรเงนิก ำไรเพือ่เป็นเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of profit to legal reserve and suspension of dividend from the company’s 

performance for the year 2020 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

สิ่งที่ส�งมาด�วย 7
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(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่5   พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda Item 5 To Consider and Appoint a new Directors to replace Directors who retire by rotation 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่6          พจิำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำรปี 2564 
Agenda Item 6 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่7          พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 
Agenda Item 7 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

วำระที ่8    พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda Item 8 To Consider Other Matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Agreed Disagreed Abstained 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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. 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร
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.

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor
 ( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy
  ( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy
  ( ...............................................................)

ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy
  ( ...............................................................)

หมายเหต/ุRemarks

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
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. กรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ
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.

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสตกิส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน  8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้ง
ประชมุ ส  านกังานใหญ่ บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวง
บคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Friday April 23, 2021 at 10.00 a.m. registration at 8.30 a.m                                   
will be broadcasting live via electronic media at NCL Meeting’s room 56/9-10 SoiSomdejprajaotaksin 12/1, Somdejprajaotaksin Road, Bukkalo, Thonburi, 
Bangkok 10600or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain 

วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain 

วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

Favor Against Abstain 

วำระที ่ …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
Agenda Item Matter  
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

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

ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(........................................................) 
วนัท่ี/Date…………………………….. 

ลงช่ือ/Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(........................................................) 
วนัท่ี/Date…………………………….. 
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บริษัท เอน็ซีแอล อนิเตอร์เนชั�นแนล โลจสิตกิส์ จาํกัด (มหาชน)
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 
แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 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 
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