


   

เอกสารแนบเร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส ์

จากสถานการณปั์จจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ต่อเน่ือง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อ
ความเส่ียงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผูถ้ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมจึงไดน้ัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) ซึ่งเป็นวาระการประชมุปกติตามหนังสือเชิญประชมุฯ ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี้ 

การเปิดประชุมและการด าเนินการประชุม 

บรษัิทฯ จะด าเนินการตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ในหนังสือเชิญประชมุฯ ที่
ส่งใหผู้ถ้ือหุน้ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวนัที่ 12 เมษายน 2565) 

บรษัิทฯ ขอความรว่มมือผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระ ของบรษัิทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ย
ตนเอง โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะ “แบบ ข และ ค ” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยในหนังสือเชิญประชมุฯ 

การยืนยันตวัตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวนัที่ 12 เมษายน 2565) 

ผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งส่งแบบแจง้การประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และส าเนาบตัรประชาชน ของผูถ้ือหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทฯ ที่ Email : management 
@nclthailand.com  

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส(์E – AGM Meeting) 

1. เมื่อผูถ้ือหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะไดแ้จง้ความประสงค ์และยืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับรษัิทฯ ภายในวนัที่ก  าหนดแลว้ บรษัิทฯ จะ
ส่งชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และ รหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการเขา้ใชง้านในระบบ ไปยงัอีเมลท์ี่ไดส่้งมาแจง้บรษัิทฯ ส าหรบั
ใชใ้นโปรแกรมการประชมุวิสามัญผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(ตัง้แต่วนัที่ 18 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป) 

2. การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใชไ้ดก้ับ คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / โทรศัพทม์ือถือ ผ่าน 
Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอื Internet บา้นพืน้ฐาน 

3. โดยระบบรองรบัการเขา้รว่มประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบ มาดว้ยตนเอง และ การมอบฉนัทะ “แบบ 
ข และแบบ ค” ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7  

การส่งค าถามล่วงหน้า 

ผูถ้ือหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ที่เกี่ยวขอ้งตามวาระ ภายในวนัที่ 12 เมษายน 2565 เท่านัน้ โดยแนบพรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พื่อเข้า
รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E – AGM Meeting) บรษัิทฯ จะรวบรวมค าถามที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละวาระเพื่อตอบค าถามของผุถ้ือหุน้ในการ
ประชมุฯ ทัง้นีผู้ถ้ือหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามไดต้ามวาระที่ประชมุ  

การอ านวยความสะดวกในช่องทางอ่ืน 

บรษัิทฯ จะมีการบนัทกึภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แลว้จะน าขึน้เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  www.nclthailand.com ภายหลงัการประชุม
เสรจ็สิน้ 

ช่องทางการตดิตอ่ 

1. อีเมล ์(Email Address) : management@nclthailand.com 

2. ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาที่ เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ  ากดั (มหาชน) 
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
แขวงบุคคโล เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 

3. เลขานกุารบรษัิท เบอรต์ิดต่อ 02-4737300 ต่อ 300 

 



 บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นช่ันแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 
NCL INTERNATIONAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 
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   วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ผ่านส่ืออิเลคทรอนกิส)์ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  
 บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 
 2. รายงานประจ าปีและงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ในรูปแบบ QR Code) 
 3.  ประวตัิผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 
 4. ขอ้บงัคบับรษิัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งใชเ้พื่อเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ วิธีการมอบฉันทะ 
 6. นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระ 
  ที่บรษิัทเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
 7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 8.    แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
   
 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติจะจัดใหม้ีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน        
8.30 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่ นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)              
เลขที่  56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
 

ระเบียบวำระที ่1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ไดจ้ัดขึน้วันที่ 25 มกราคม 2564 โดยไดม้ีการ

จดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนันบัตัง้แต่วนัประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนด โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอ้มกันนี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 1) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้ ความเห็นว่า รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565

ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2565 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงสมควรเสนอให้

ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุฉบบัดงักล่าว  



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

    2 
 

กำรลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที ่2   พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปี 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้

(สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ซึ่งปรากฏบนแบบแจง้การประชุม ตามส่ิงที่ส่งมา

ดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ มีความเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ  

กำรลงมติ   วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 

 

ระเบียบวำระที ่3   พิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงนิ และ งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบ

ระยะเวลำบัญชีประจ ำปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ สรุปสาระส าคญั

ไดด้งันี ้

   สินทรพัยร์วม          868,080,903 บาท 
   หนีสิ้นรวม    477,086,072 บาท 
   รายไดร้วม              1,263,676,013 บาท 
   ก าไร(ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี            47,061,208 บาท 

   โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในส าเนางบการเงิน ซึ่งไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พรอ้มกับ

หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควร

เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบั

ปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

กำรลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  

    3 
 

ระเบียบวำระที ่4  พิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรเงนิก ำไรเพื่อเป็นเงนิทนุส ำรองตำมกฎหมำย 

                  และงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 

หลักกำรและเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และ
ขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 47 ก าหนดให้บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทุนส ารองนี ้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน เงินส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้และบรษิัท
มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัทุนส ารองต่าง ๆ ทัง้หมดแลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจ าเป็น ความเหมาะสมอื่นใด
ในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี ้การด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการ ก าไรสุทธิจ านวน 47,061,208.12 
บาท (ส่ีสิบเจ็ดลา้นหกหมื่นหนึ่งพนัสองรอ้ยแปดบาทสิบสองสตางค)์ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองในจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่งคิดเป็นจ านวน 2,353,060.41 บาท (สองลา้นสามแสนหา้หมื่นสาม
พนัหกสิบบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค)์ 

โดย ณ ปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,353,806.20 บาท (สิบเอ็ดลา้น
สามแสนหา้หมื่นสามพนัแปดรอ้ยหกบาทยี่สิบสตางค)์ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.10 ของทนุจด
ทะเบียนปัจจุบนั 124,788,062 บาท (หนึ่งรอ้ยยี่สิบส่ีเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกสิบสอง
บาทถว้น)   

ทัง้นี ้บริษัทมีความประสงค ์ท่ีจะตัง้เงินทุนส ารองใหค้รบเพียงจ านวนรอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน ตามที่กฎหมายก าหนด 

ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรก าไรบางส่วนเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่ม จ านวน 
1,125,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นหา้พันบาทถว้น) เพื่อใหม้ีเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย เป็นจ านวน 12,478,806.20 บาท (สิบสองลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดรอ้ย
หกบาทยี่สิบสตางค)์ ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 124,788,062 
บาท (หนึ่งรอ้ยยี่สิบส่ีเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพนัหกสิบสองบาทถว้น) และคงเหลือก าไรสทุธิ
จ านวน 45,936,208.12 (ส่ีสิบห้าลา้นเกา้แสนสามหมื่นหกพันสองรอ้ยแปดบาทสิบสอง
สตางค)์ ใหใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต  
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ก าไรสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   จ านวน   45,061,208.12   บาท 

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย   จ านวน   1,125,000.00    บาท 

คงเหลือก าไรสทุธิ    จ านวน  45,936,208.12   บาท 

      (เพื่อใชห้มนุเวยีนในการด าเนินงานและการลงทนุในอนาคต) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็น
เงินทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ 
จดัสรรเงินก าไรบางส่วนเพื่อเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,125,000 บาท (หนึ่ง
ลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถว้น) คงเหลือก าไรสทุธิจ านวน 45,936,208.12 บาท (ส่ีสิบหา้
ลา้นเกา้แสนสามหมื่นหกพนัสองรอ้ยแปดบาทสิบสองสตางค)์ ใหใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การด าเนินงานและการลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้  

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 

71 และตามกฎขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที่ 18 ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

และกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะไดร้บัเลือกกลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกกไ็ด ้ส าหรบั

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้มีกรรมการบรษิัทที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้หมด 3 

ท่าน คือ 

1. พลเอกพอพล มณีรนิทร ์             ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

3. นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง  

ทัง้นี ้พลเอกพอพล มณีรนิทร ์กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ ไม่ประสงคท์ี่จะต่อวาระการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิ
เห ม าะสม  เพื่ อ รับ ก ารพิ จ า รณ า เลื อ กตั้ ง เป็ น ก รรม ก ารบ ริษั ท  ระห ว่ า งวัน ที่  
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12 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  
โดยเมื่อถึงก าหนดการปิดรบั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อกรรมการเขา้มาแต่อย่างใด  

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประกอบกับความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ รวมทัง้มีคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดี

ต่อองคก์รสามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของ

บรษิัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ รายละเอียดดงันี ้ 

1. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน กลับเขา้มา

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง คือ 

1) นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

2) นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 

ความเส่ียง 

2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและไม่

ประสงคต์่อวาระ จ านวน 1 ท่าน คือ 

1) หม่อมราชวงศจ์ิราคม กิติยากร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ ซึ่งกรรมการได้
พิจารณาแลว้ว่าบคุคลผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อขา้งตน้ทัง้ 3 ท่าน เป็นบคุคลที่เหมาะสม เป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์อย่างกวา้งขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะสรา้งประโยชนแ์ก่บริษัทฯ ได ้ส าหรบักรรมการอิสระ 
นัน้เป็นผูท้ี่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง มี
คุณสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด และบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ่้าน
กระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ จึงมีมติเห็นชอบเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ทัง้ 2 ท่าน คือ นายพงศพ์นัธ ์คงก าเหนิด และ นายชาญณรงค ์
สนธิอัชชรา กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้
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แต่งตั้ง หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เข้าด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงคต์่อวาระในครัง้นี ้
โดยมีรายละเอียดประวตัิและประสบการณก์ารท างานของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัท่ี 3) 

กำรลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที ่6   พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 23 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนโดยยงัยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ
และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการโดยไดเ้ปรียบเทียบกบับรษิัทจดทะเบียนอื่นในตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกลเ้คียง
กบับรษิัทดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 
ปี 2565 

(คร้ัง/เบีย้ประชุม) 
ปี 2564 

(คร้ัง/เบีย้ประชุม) 

1. คณะกรรมกำรบริษัท 

- ประธานกรรมการบรษิัท 75,000 50,000 

- กรรมการบรษิัท 20,000 20,000 

2.คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 ไม่มี 

-กรรมการตรวจสอบ 10,000 ไม่มี 

3.คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

-ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 30,000 ไม่มี 

-กรรมการบรหิารความเส่ียง 10,000 ไม่มี 

4.คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

-ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่มี ไม่มี 

-กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไม่มี ไม่มี 

5.คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

-ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000 ไม่มี 

-กรรมการก ากบัดแูลกจิการ ไม่มี ไม่มี 
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6. คณะกรรมกำรบริหำร 

-ประธานกรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

-กรรมการบรหิาร ไม่มี ไม่มี 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร มี ไม่มี 

ผลประโยชนอ์ื่นใด มี ไม่มี 
 

งบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 งบประมำณค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

ค่าเบีย้ประชมุ ไมเ่กิน 3,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

โบนสั ไม่เกิน 900,000 บาท (ท่านละ 100,000 บาท) 

หมายเหตุ : จะพิจารณาจ่ายส่วนนี ้ก็ต่อเม่ือบริษัทต้องมี  
                   ก าไรก่อนการหักภาษีไม่ต ่ากว่า 150 ล้านบาท  

 

ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบรษิัทมีการขยายการด าเนินธุรกิจส่งผล
ใหก้รรมการตอ้งปฏิบัติหนา้ที่มากกว่าเดิม และหากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึน้ จะพิจารณาจ่ายโบนัสใหก้รรมการท่านละ 
100,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) โดยที่บริษัทจะตอ้งมีก าไรก่อนการหกัภาษีไม่ต ่ากว่า 
150,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) จึงเสนอขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบั
ปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) และโบนสัใหก้รรมการท่านละ 100,000 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวมไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น) 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาท
ถว้น) และจ่ายโบนัส ใหก้รรมการเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาท
ถว้น) โดยที่บรษิัทจะตอ้งมีก าไรก่อนการหกัภาษีไม่ต  ่ากว่า 150,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยหา้
สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี ้การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและไดร้บัความเห็นชอบจากที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้   

กำรลงมติ   วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ 
หุน้ซึ่งมาประชมุ 
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ระเบียบวำระที ่7   พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนด
ว่า “ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบ
บญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้  

ทั้งนี ้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากคุณสมบัติ คุณภาพ ความอิสระในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ ์ความพรอ้มของบุคคลากร รวมทัง้มาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบัอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา เมื่อไดเ้ปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแลว้ จึงได้
คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติผู้สอบบัญชีจด
ทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรบัรอบปีบัญชี 2565
และเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ใหเ้ป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยขอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้
บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 รายละเอียดดงันี ้

1. นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิรกิลุ  เลขทะเบียน  4807 และ/หรือ 

2. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์ เลขทะเบียน  3972 และ/หรือ 

3. นางกิ่งกาญจน ์ อศัวรงัสฤษฎ ์ เลขทะเบียน  4496 และ/หรือ 

4. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  เลขทะเบียน  4521 และ/หรือ 

5. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ เลขทะเบียน  5872 และ/หรือ 

6. นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต  เลขทะเบียน  6014 

โดยใหผู้ต้รวจสอบท่านใดท่านหนึ่งมีอ  านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมีคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 
แทนได ้ทั้งนีผู้ ้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด   
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โดยจ านวนปีที่บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบรษิัทฯ นบัเป็นรอบปีที่ 5 
(ตัง้แต่ปี 2560) และเพื่อประกอบการตดัสินใจของท่านผูถื้อหุน้  ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบ
บญัชีปี 2565 เปรียบเทียบกบัปี 2564 ดงันี ้ 

รำยละเอียด  
(หน่วย : บำท) 

2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

2564 

ค่ำสอบบัญชีของบริษทั (Audit Fee) 
- ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบญัชีประจ าปี และสอบทานงบการเงิน 
- ค่าบรกิารอื่น (Non – Audit Fee) 

 
3,000,000 

- ไม่มี- 

 
3,000,000 

- ไม่มี- 

รวมทัง้สิน้ 3,000,000 3,000,000 

 
ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอค่าสอบบญัชีปี 2565 เป็นจ านวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น)  
ซึ่งมีอัตราเท่ากันกับปี 2564 ทั้งนี ้บริษัท เกรซ วอเทอร ์เมด จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ใช้
บริการผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชีปี 
2565 มีอัตราเท่ากันกับปี 2564 จ านวน 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นหา้พันบาทถว้น) 
และส าหรบับรษิัทย่อยในต่างประเทศไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชีดงันี ้

 
ล าดบั ชื่อบริษัท ประเทศ ผูส้อบบญัชี 

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

Limited** 
เวียดนาม - 

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

* Qingdao National Container Line Co., Ltd.* ไดห้ยดุด าเนินการในระหวา่งปี 2562 
** NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเลิกกิจการ 
****Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. ไดห้ยดุด าเนินการในระหว่างปี 2563 
**** NCL International  Logistics Private Limited ณ วนัที่ 31 ธค. 2563 บริษัทฯ ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินการ 

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดท างบการเงินดังกล่าวได้ทันตาม
ก าหนดเวลา กฎหมายบญัญัติว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

กำรลงมติ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา 
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวำระที ่8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ำมี) 
 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะ
แต่งตัง้บุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7 ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบเรื่องการร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ปี 2565 

 

 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

 
  ลงชื่อ                      กรรมการ 

                                                                                                            พลเอก พอพล มณีรนิทร ์
                         ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่1/2565  
ของบริษทั เอน็ซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา สถานทีป่ระชุม  

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) ไดจ้ัดขึน้เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพมหานคร 10600  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอก พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  

3. พลเรือเอก สรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

5. นายกิตติ   พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบบรหิาร / กรรมการบรหิารความ 
เส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นางสาวพรทิพย ์  แซ่ลิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความ 
เส่ียง 

8. นายชาญณรงค ์  สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง  
และผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอจัฉราพร   โยธา  เลขานกุารบรษิัท / ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
2. นางสาวอรุชัยาพร  สง่าเมือง  ผูช้่วยเลขานกุารบรษิัท 
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เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น.  

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม ("พิธีกร”) ไดแ้จ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในช่วงเวลานี ้การจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 นี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมครั้งนี ้
ด  าเนินการภายใตก้ฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

- ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

- พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

- ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทลัเพื่อ เศรษฐกิจ
และสงัคม เรื่องการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสล์งวนัท่ี27 มิถนุายน 2557 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2563 
กระทรวงพาณิชย ์ 

- แถลงข่าวท าเนียบรฐับาล ผ่อนผนับรษิัทในตลาดหลกัทรพัยเ์ล่ือนการประชมุผูถื้อหุน้ หรือประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อป้องกนั COVID-19ได ้โดยมีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย  ์
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(กลต.) เมื่อวนัท่ี23 มีนาคม 2563  

- FAQ เก่ียวกับการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสั COVID-19  

พิธีกรแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดงันี ้(ทัง้ที่เขา้ประชมุดว้ยตวัเองและมอบฉนัทะ)  

มาประชมุดว้ยตนเอง 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 70,788,074 หุน้ 

รบัมอบฉนัทะ 50 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 139,116,054 หุน้ 

รวม 55 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 209,904,128 หุน้ 

   คิดเป็นรอ้ยละ 45.0291  

ซึ่งนบัจ านวนหุน้ทัง้หมดได ้209,904,128 หุน้คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 45.0291 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมดของบริษัท 466,152,248 หุน้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทหมวดที่ 6 ว่า
ดว้ยการประชมุผูถื้อหุน้ ขอ้ที่ 35 ซึ่งก าหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่ นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  
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ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 
16 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้จ านวน 4,277 ราย รวมจ านวน 466,152,248 หุน้  

จากนัน้ พิธีกรแนะน าประธานกรรมการ คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. พลเอก พอพล  มณีรนิทร ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
2. นายพงศพ์นัธ ์  คงก าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธาน 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

3. พลเรือเอก สรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นางสาวชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

5. นายกิตติ   พวัถาวรสกลุ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. นายพงษ์เทพ  วิชยักลุ  กรรมการ / กรรมการบบรหิาร / กรรมการบรหิารความ 
เส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

7. นางสาวพรทิพย ์  แซ่ลิม้  กรรมการ / กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความ 
เส่ียง 

8. นายชาญณรงค ์  สนธิอชัชรา กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง  
และผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ทั้งนี ้มีจ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งนี ้จากนั้นพิธีกรจึงเชิญ พลเอก พอพล มณีรินทร ์ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการ
ประชุม ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้สู่การประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 จากนั้นพิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่
ประชมุทราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกั   ธรรมาภิบาลและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเพื่อความโปรง่ใสในการ
นับคะแนน บริษัทไดเ้ชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 รายท าหน้าที่อาสาสมัครในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ  การนับ
คะแนน ซึ่งมี นายกฤษกรณ ์รมัยไ์ธสง ผูร้บัมอบฉนัทะ เป็นอาสาสมคัรในการตรวจสอบคะแนน  

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าเนื่องจากบรษิัทไดค้  านึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นการส่งเสริม
การดูแลก ากับกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  บริษัทได้ด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
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1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดส้ามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ  อิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ ซึ่งมีขอ้มลูโดยสงัเขปที่แจง้ไวใ้น หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7) 

2. บรษิัทไดด้  าเนินการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุแก่ผูถื้อหุน้ 3 ช่องทาง ดงันี ้ 

2.1 บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ทุกท่านทางไปรษณีย ์ผ่าน
ระบบของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในรูปแบบ QR Code 

2.2 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 พร้อมเอกสาร 
ประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่  22 
ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูล
ประกอบการประชมุ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ มายงัเลขานกุารบรษิทั
และนกัลงทนุสมัพนัธเ์พื่อสามารถตอบค าถามผูถื้อหุน้ไดอ้ย่าง ครบถว้นและทั่วถึง  

2.3 บริษัทไดม้ีการลงประกาศเก่ียวกับการการประชมุครัง้นีใ้หผู้ถื้อหุน้ทราบ ในหนงัสือพิมพร์ะหว่าง
วนัท่ี 12, 13 และ 14 มกราคม 2565  ที่ผ่านมา  

เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย พิธีกรไดก้ล่าวชีแ้จงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์ 
การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดยมีสาระส าคญัดงันี ้ 

ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ที่ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งเสียง
และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 37(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ดงันัน้ การนบัคะแนนใน วาระที่ 1 และ วาระที่ 8 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน                

วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซี่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้ตัง้แต่วาระที่ 2  ถึง วาระที่ 8 เป็นวาระที่มีความเก่ียวเนื่องกัน ดงันัน้ ในการพิจารณาอนุมตัิเรื่องตาม
วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนุมตัิจะถือว่า
เรื่องอื่นๆ ที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่าการ
พิจารณาอนมุตัิในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในวาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 8 ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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การลงมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหด้  าเนินการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย ส าหรับในการออกเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
สามารถออกเสียงคะแนนไดต้ามจ านวนหุน้ที่มีหรือตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุน้ มี
ค่าเท่ากับ หนึ่ง เสียง โดยในการออกเสียงจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงไดย้กเวน้ผูร้บัมอบ
ฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ผูร้บัมอบ
ฉันทะจะตอ้งลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นตามที่ผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือรบัมอบฉันทะ ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้นี ้ไม่
มีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างชาติ  

2. โดยในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ E-meeting โดยท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 
ประชุมสามารถลงคะแนนผ่านระบบที่ทางบริษัทไดม้ีการจัดเตรียมไวแ้ละ ไดส่้งไปใหท้่านแลว้ล่วงหนา้ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่ท่านใชป้ระกอบการเขา้ร่วมการประชมุ โดยท่านสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เจา้หนา้ที่จะท าการรวบรวมคะแนนจากในระบบลงคะแนนเพื่อท าการ
ประมวลผลคะแนนทัง้หมด 

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะ
ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น ส่วนผู้ถือหุน้ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็น
แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทไดม้ีการน าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้บนัทึกรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการลงมติ
ตามวาระไวแ้ลว้ 

4. วิธีการนบัคะแนน จะใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนผ่านระบบ E -Voting ในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า
ท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

5. เมื่อเสรจ็สิน้การประมวลผลคะแนนแลว้ จะประกาศใหท้ี่ประชมุรบัทราบทนัทีที่ท  าการรวบรวมคะแนนเสร็จ
โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ
ของผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใช ้

6. การประชุมในวันนีจ้ะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการ
น าเสนอขอ้มลูประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอความคิดเห็นหรือค าถามในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถพิมพค์ าถามและความคิดเห็น และแจง้ ชื่อ-นามสกลุพรอ้มระบุว่า
เป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ผ่านทางเมนู Chat หรือสอบถามดว้ยการสนทนา โดย
การกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่านแลว้ เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่าน
สอบถาม โดยท่านตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองหรือหรือเป็นผูร้บัมอบ
ฉันทะ ก่อนสอบถามทุกครัง้ หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชมุนัน้ ๆ ขอให้
เสนอหรือถามเมื่อประชมุจบวาระท่ี 9  
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จากนัน้พิธีกรไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้ 

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่13 
กันยายน 2564 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดม้ีการจัดท ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครัง้ที่ 
1/2564 ซึ่งไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2564 ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 
และไดส่้งรายงานการประชมุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”)  ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษิัทเรียบรอ้ยแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงาน
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อ
วนัที่ 13 กันยายน 2564 ไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงาน
การประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ดงักล่าว ทัง้นีเ้มื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  
1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

หมายเหตุ : เนือ่งจากวาระที ่2 ถึงวาระที ่8 เป็นวาระทีม่ีความเกีย่วเนือ่งกนั ดงันัน้ ในการพจิารณาอนมุตัเิรือ่งตาม

วาระที ่2 ถึงวาระที ่8 จะถือเป็นเงือ่นไขซึ่งกนัและกนั โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัการอนมุตัิจะถือว่า

เรื่องอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัอนมุตัิไปแลว้เป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพจิารณาในวาระอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป โดยจะถือว่า

การพจิารณาอนมุตัใินเรือ่งต่าง ๆ ตามทีป่รากฏในวาระที ่2 ถึงวาระที ่8 ไม่ไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ 
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ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing Services โดย
กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษัท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะเขา้ลงทุนในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรบัโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีโอบี โฮลดิง้ จ ากัด 
(“BOB”) ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์น หนีสิ้น สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบทัง้หมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะมี
ในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี ้BOB ไม่มีหนีสิ้นใด ๆ และมีทรพัยสิ์นอย่างเดียว คือ หุน้ของบริษัท ชีส ดิจิตอล 
เน็ตเวิรค์ จ ากัด (“CDN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจเก่ียวกับ Digital Marketing Services จ านวน 125,000 หุ้น 
หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ ณ วันที่มีการโอนกิจการ ทั้งนี ้ภายหลังการโอน
กิจการ BOB จะด าเนินการเลิกบริษัทและช าระบญัชีเพื่อคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ BOB ซึ่งประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจริญวลัย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา และ
นายภรูภิทัร ์ปิตกานนัท ์("ผู้ถือหุ้น BOB”) ตามสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัโอนกิจการ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการ”) 

ทัง้นี ้ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของ CDN สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนไดด้งันี ้ 

1) ใหบ้รกิารสนบัสนนุดิจิทลัคอนเทนต ์(Digital Content Gateway) 

2) ใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) 

3) ใหบ้รกิารธุรกิจส่ือและโฆษณาออนไลน ์(Digital Agency) 

ในการนี ้บริษัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่ BOB ซึ่งหมายถึงทรพัยสิ์น 
หนีสิ้น สิทธิ หนา้ และความรบัผิดชอบทั้งหมดของ BOB ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ 
รวมถึงหุน้ของ CDN จ านวน 125,000 หุน้ ใหแ้ก่ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ดว้ยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทในจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) เพื่อช าระค่าตอบแทนดงักล่าว โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากับรอ้ย
ละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ) (“ราคา
เสนอขาย”) ทัง้นี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกวา่ 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ท่ีบรษิัทจะตอ้งออกเพื่อช าระ
ค่าหุ้นสามัญของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมูลค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอขาย
ดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดงักล่าวจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 

ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 
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2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อ
ค านวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรพัยร์วมโดยอา้งอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบังวด 9 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ซึ่งไดผ่้านการสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตพบว่ามีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับ
รอ้ยละ 25.18 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมส่ิงตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 15 แต่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
สินทรพัยร์วมของบริษัทและเมื่อรวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทในรอบ 6 เดือน จะท าใหม้ีขนาด
รายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 26.36 ดงันัน้ บรษิัทจึงมีหนา้ที่ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขัน้
ต ่าตามบญัชี 1 ทา้ยประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป และส่งหนงัสือแจง้สารสนเทศขัน้ต ่าตามบญัชี 2 
ท้ายประกาศของประกาศเรื่องไดม้าหรือจ าหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศ
เก่ียวกับการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ตามบญัชี (2))ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่ายเป็นการซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบรษิัทตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ) (“พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งบรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย
เป็นฐานในการนบัคะแนนก่อนการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าว 

นอกจากนี ้บริษัทไม่มีความสมัพนัธใ์ด ๆ กับ BOB ที่จะท าใหธุ้รกรรมการรบัโอนกิจการเขา้ข่าย
เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ
ปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน”) ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้
ของบริษัท โดย BOB จะถือหุน้ของบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท 
(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ของบริษัท) ซึ่ง BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB จะไม่มีการเสนอชื่อ
บคุคลที่เป็นตวัแทนเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัทแต่อย่างใด  

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการและความเห็นคณะกรรมการ
เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์(ตามบญัชี (2))ของบรษิัท เอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล   โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชมุแลว้ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอมาข้างตน้ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ
มอบหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบั
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โอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ก) การก าหนดขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสญัญาที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง สญัญาโอนกิจการ (ข) การก าหนดและ/หรือแกไ้ข
รายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเก่ียวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการ (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง สญัญาโอนกิจการ (ง) การลงนามในเอกสารค า
ขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ซึ่งรวมถึง
การติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง และ (จ) การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมการรบัโอนกิจการ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ขา้งตน้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การลงทนุในกิจการท่ีประกอบธุรกิจใหบ้รกิารพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดย
กระบวนการโอนกิจการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Marketing Service) โดยกระบวนการโอนกิจการทัง้หมด ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0101 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด

ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั

คะแนน 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อ
ช าระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ Digital Marketing 
Services ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะ
เขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฎในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ บรษิัทจะช าระค่าตอบแทนการรบัโอน
กิจการดังกล่าวโดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB ไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
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0.25 บาท ส าหรบัค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดจ านวน 250,189,432.20 บาท ในรูปแบบการเสนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ีย
ถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทเฉล่ียยอ้นหลัง 7 วันท าการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคา
เสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึน้ภายหลงัจากที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเขา้ท ารายการ)  

การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ BOB ในครัง้นีถื้อเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่
ของบริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดยที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตามราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขาย

หุ้น PP”) ซึ่งนอกเหนือจากที่บรษิัทจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนได้
เสียเป็นฐานในการนบัคะแนนส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB ครัง้นีแ้ลว้ บริษัทจะตอ้ง
ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตาม
ประกาศเรื่องการอนญุาตเสนอขายหุน้ PP ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

ทั้งนี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมลูค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ จ านวนหุน้ที่บริษัทจะตอ้งออก
เพื่อช าระค่าหุน้สามญัของ BOB จะลดลง โดยค านวณจากมลูค่ารายการ 250,189,432.20 บาทหารดว้ยราคาเสนอ
ขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 

นอกจากนี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ BOB มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน  
15 วันท าการก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้  BOB และ/หรือผู้ถือหุ้นของ BOB (ซึ่ง
ประกอบดว้ยนางสาวมณทิรา เจริญวัลย ์นางสาวยลสิริ สยามวาลา และนายภูริภัทร ์ ปิตกานันท ์ที่จะไดร้บัการ
จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ภายหลังที่ BOB เลิกกิจการ) น าหุน้ที่ไดร้บัจากการออก
และเสนอขายครั้งนี ้ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ โดยบคุคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด
ที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มท าการซื ้อขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยบริษัทคาดว่าการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนในคราวนีจ้ะด าเนินการเสร็จสมบูรณภ์ายใน 
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บรษิัทด าเนินการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ BOB แลว้เสร็จ BOB จะถือหุน้ใน
บริษัททั้งหมดจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 13.46 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัท 

อนึ่ง รายละเอียดและเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและ
ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
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ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) และ
แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
ใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจ านวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการ
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้
ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการจ านวน 250,189,432.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0101 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ีง่ด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 8,250,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท 
โดยการตัดหุน้สามัญทีเ่หลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 
จ านวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะ

ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 3 ขา้งตน้นัน้ เนื่องจากบรษิัทมีหุน้สามญัที่

ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่

บคุคลในวงจ ากดัตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2564  
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่า บรษิัทมหาชนจะเพิ่มทุน

จากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุน้ใหม่และเพิ่มขึน้เมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงิน

ค่าหุน้ครบถว้นแลว้ ในกรณีที่มีหุน้ท่ียงัจ าหน่ายไม่ครบ หุน้ที่เหลือตอ้งเป็นหุน้ที่ออกเพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบียนก่อนด าเนินการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจ านวน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 

116,538,062 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 

33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท  

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทจ านวน 8,250,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) จ านวน 33,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้

ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 

8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 124,788,062.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 116,538,062 

บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 33,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,083,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6088 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 821,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.3912 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด

ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั

คะแนน 
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ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

นายพงษ์เทพ วิชยักลุ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจด

ทะเบียนของบริษัทตามที่ไดเ้สนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติข้างตน้ และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคับ

ของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดและของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 116,538,062.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสิบหกลา้นหา้แสนสามหมื่นแปด
พนัหกสิบสองบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 466,152,248.00 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสอง
พนัสองรอ้ยสี่สิบแปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ                   0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 466,152,248.00 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบหกลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นสอง
พนัสองรอ้ยสี่สิบแปดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ                        -  หุน้ (-)” 

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุัติ

การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. 

เรื่องทนุจดทะเบียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6189 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 800,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.3811 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 

 
หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 18,129,669 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็นจ านวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคจ์ะ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอน
กิจการ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผู้
ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิในวาระที่ 2 และวาระท่ี 3 ขา้งตน้นัน้ บรษิัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
134,667,731 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้0.25 บาท โดยมีรายละเอียด
และเงื่อนไขในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทปรากฎตามรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4) ) ซึ่งได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 18,129,669 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็น
จ านวน 134,667,731 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 116,538,062 บาท เป็นจ านวน 134,667,731 บาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 72,518,676 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 
 

25 
 

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9899 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0101 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิขา้งตน้ และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนฯ ซึ่งก าหนดว่าภายใตบ้งัคบัมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคับ
ของบริษัทไดเ้มื่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดและของผูถื้ อ
หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 134,667,731.00 บาท (หนึ่งรอ้ยสามสิบส่ีล้านหกแสนหกหมื่น
เจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยสามสิบเอ็ดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 538,670,924.00 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนเจดหมื่น
เกา้รอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ            0.25 บาท (ยี่สิบหา้สตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุน้สามญั 538,670,924.00 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบแปดลา้นหกแสนเจดหมื่น
เกา้รอ้ยยี่สิบส่ีหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ               -            หุน้ (-)” 
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 ทั้งนี ้ใหบุ้คคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9909 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

งดออกเสียง 19,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0091 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0.0000 

รวม 209,904,128 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งด
ออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน แต่ไม่นบัเสียงของผูถ้ือหุน้ทีม่ีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า ตามที่บริษัทมีความประสงคท์ี่จะ
ท าการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่ BOB เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมรบั
โอนกิจการ ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใินวาระท่ี 3 ขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท เพื่อช าระเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ โดยราคาเสนอขายต่อหุน้จะเท่ากบัรอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดเฉล่ียยอ้นหลงั 7 วนัท าการก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดราคาเสนอขาย (ซึ่งจะ
เกิดขึน้ภายหลังจากที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการเขา้ท ารายการ คิดเป็นมูลค่าค่าตอบแทนการรบัโอนกิจการ
ทั้งหมดของ BOB จ านวน 250,189,432.20 บาท ทั้งนี ้ในกรณีที่ราคาเสนอขายมีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 
จ านวนหุ้นที่บริษัทจะต้องออกเพื่อช าระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการจะลดลง โดยค านวณมูลค่ารายการ 
250,189,432,20 บาท หารดว้ยราคาเสนอขายดงักล่าว อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 3.45 บาทต่อหุน้ 
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รวมทัง้เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแต่ (1) การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ  ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และ
ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่าง ๆ ค าขอผ่อนผนั และเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับ
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (4) มีอ  านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามที่เห็นสมควรภายใตข้อบเขตที่ไดร้บัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

หลังจากที่มีการชีแ้จงรายละเอียดเสร็จสิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ

แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 72,518,676 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เพื่อช าระ

เป็นค่าตอบแทนในการเขา้ท าธุรกรรมการรบัโอนกิจการ และการมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือบุคคลที่

กรรมการผูจ้ดัการมอบหมายมีอ านาจพิจารณาและก าหนดรายละเอียดอื่นใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 209,883,028 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 21,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

หมายเหตุ : วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค

สอง ก าหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได ้ทัง้หมดจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

แต่ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

เมื่อเสนอระเบียบวาระครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแลว้ ประธานฯ จึงไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี ้

นางสาวสิริพร กลบัทุ่ง ผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามเก่ียวกับโปรแกรม Exact ของ

บริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งทางผูบ้ริหารของบริษัทไดข้อชีแ้จงรายละเอียดในเบือ้งตน้ก่อนการ

ตอบค าถาม 

โดยนายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ไดก้ล่าวน าเก่ียวกบัขอ้สอบถามเบือ้งตน้ว่า 

ทางบริษัทไม่ไดม้ีเจตนากล่าวพาดพิงถึงบริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ในดา้นอื่นๆ แต่อย่างใด โดย

ขอ้มูลที่ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จะกล่าวถึงต่อไปนีจ้ะเป็นไปตามขอ้เท็จจริงทางดา้นคดีความที่

ความเกิดขึน้เพียงเท่านัน้ 

จากนั้นนายชาญณรงค ์ สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ไดช้ีแ้จงความ

เป็นมาของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ตามล าดบั ดงันี ้ 

• ปี 2557 บริษัทไดท้ าการว่าจา้งบริษัท วันซอฟต ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด  ให้เขา้มา

ติดตัง้โปรแกรม Exact เพื่อใชใ้นการบนัทึกบญัชี การจดัท าภาษี และจดัท างบการเงิน  

• ปี 2558 ได้ด  าเนินการติดตั้งระบบ เพื่อท าการทดสอบ พบว่าโปรแกรม Exact นั้น มี

ข้อบกพร่องในการบันทึกข้อมูล เช่น การค านวณภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย เกิดความผิดพลาด 

รวมทัง้การจดัท าเช็ค ใบแจง้หนีไ้ม่ตรงกบั format ที่ทางบรษิัทตอ้งการ  

• เดือนกุมภาพันธ ์2559 ทางบริษัทส่งหนังสือไปยงับริษัท วันซอฟต ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด เพื่อใหเ้ขา้มาด าเนินการแกไ้ขโปรแกรม แต่ไม่ไดร้บัการแกไ้ขจากบริษัท วันซอฟต ์

โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั ทางบรษิัทจึงไดด้  าเนินการฟ้องรอ้งกบัศาลแพ่ง  
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• วนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 ศาลมีค าสั่งตดัสินคดีใหท้างบริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ชดใชค้่าเสียหายให ้ 

• เดือนธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีค  าสั่งในศาลแพ่ง ให้บริษัท วันซอฟต์ โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั ชดใชค้่าเสียหาย รวมทัง้มาถอนการติดตัง้  

• เดือนกันยายน 2563 ทางบริษัทท าการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา แต่ศาลไม่รบัฟ้อง จึงเป็นผลให้
คดีความสิน้สดุลง  

ทัง้นี ้ในระหว่างนีท้างบริษัทไดต้ิดตาม ทวงถามใหบ้ริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
มาถอนการติดตัง้โปรแกรมดังกล่าว แต่ทางบริษัท วันซอฟต ์โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ยังเพิกเฉย ต่อมาช่วง
พฤศจิกายน 2564 บรษิัทบรหิารสินทรพัยไ์ดย้ื่นฟ้องลม้ละลายต่อ บรษิัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั  

จากนั้น นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา กรรมการบริษัท และผู้อ  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน ไดต้อบค าถามของผูถื้อหุน้รายละเอียดดงันี ้

สืบเนื่องจากค าพิพากษาศาลอุทธรณ์มีค  าพิพากษาโดยมีใจความว่า “ให้บริษัทเอ็นซีแอล 
อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) คืนโปรแกรม Exact ซึ่งเป็นโปรแกรมเพื่อใชส้ าหรบัการบนัทึกบญัชี
และเอกสารต่างๆ ทางบญัชี ภาษีอากร รวมถึงการจดัท างบการเงิน และส่งเสรมิการจดัการในกิจกรรมการขนส่งครบ
วงจร มอบคืนแก่บรษิัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 

ค าถาม : บริษัทจะคืนโปรแกรมและสิทธิการใชง้านโปรแกรม Exact ในรูปแบบใด ดว้ยวิธีการใด 
เนื่องจากว่าบรษิัทมีความเส่ียงว่าจะถกูยึดอายดัเซฟิเวอรร์ะบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือถอนคืน หรือส่งมอบสิทธ์ิการใชง้าน
ของโปรแกรม Exact ดงักล่าว อนัอาจจะส่งผลกระทบต่อการใชง้านคอมพิวเตอรบ์รษิัท  

จึงขอเรียนสอบถามมายังผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท ว่ามีแนวทาง แผนรองรบั หรือแผน
ส ารอง รวมถึงถึงวิธีการรบัมือและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้เช่นใด อย่างไร ทัง้ในปัจจุบนั และในอนาคตที่อาจจะถกูยึด 
อายดั โปรแกรมดงักล่าว 

ค าตอบ : นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา ผู้อ  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ใน
ปัจจบุนัทางบรษิัทใชโ้ปรแกรมชื่อ เจ เอส วนั ในการบนัทึกบญัชี ดงันัน้การคืนโปรแกรม Exact ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานประจ าวนัของบรษิัทแต่อย่างใด สามารถคืนไดท้นัที 

ค าถาม : บรษิัทจะใชโ้ปรแกรมใด ประเภทใดเขา้มาปฏิบตัิงานแทนในการจดัการระบบบญัชีของ
บรษิัท ที่มีความสามารถและใกลเ้คียงกบัโปรแกรมเดิม เพื่อใหบ้รษิัทยงัคงสามารถด าเนินการธุรกิจต่อไปได ้

นอกจากนี ้บริษัทในเครือของบริษัทซึ่งมีส านักงานตัง้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร ์ในปัจจุบันมีการใช้
โปรแกรมที่มีลกัษณะเช่นเดียวกบั โปรแกรม Exact อยู่หรือไม่ หากมี ใชโ้ปรแกรมอะไร 

ค าถาม : ขอทราบเหตุผลและรายละเอียดถึงสาเหตุว่าเพราะเหตุใดบริษัทถึงยกเลิกการใช้
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โปรแกรม Exact ดังกล่าว แล้วบริษัทในเครือของท่านก็ท าธุรกิจและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเฉก
เช่นเดียวกบัท่าน ซึ่งมีส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่อยู่ประเทศสิงคโ์ปรใชง้านโปรแกรมที่มีลกัษณะเดียวกบัโปรแกรม Exact  
ไดแ้ก่โปรแกรมอะไร 

นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทาง
บริษัทใชโ้ปรแกรมชื่อ เจ เอส วนั เป็นระบบ ERP ซึ่งใชง้านก่อนการจดัซือ้โปรแกรม Exact และปัจจุบนัยงัคงใชง้าน
ในส่วนของ เจ เอส วัน อยู่ และในส่วนบริษัทในเครือทางสิงค์โปรใ์ช้โปรแกรมชื่อ Sys Freight เป็นระบบ ERP 
เช่นเดียวกัน และเนื่องจากโปรแกรม Exact ไม่สามารถรองรบัการท างานตามที่บริษัทตอ้งการได ้บริษัทจึงพฒันา
โปรแกรม เจ เอส วนั ใหม้ีประสิทธิภาพขึน้มาแทน 

ค าถาม : ปัจจุบนับริษัทใชโ้ปรแกรมที่เก่ียวขอ้งกับการบนัทึกบญัชีของบริษัทใดอยู่ โดยมีราคา
เท่าไหร ่และราคาสงูหรือถกูกว่าที่ว่าจา้ง บรษิัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากดั เท่าใด 

นายชาญณรงค ์สนธิอัชชรา ผูอ้  านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในปัจจุบันทาง
บริษัทฯ ใชโ้ปรแกรมชื่อ เจ เอส วนั ซึ่งมีจ่ายค าธรรมเนียม License Software ครบเรียบรอ้ยหมดแลว้ โดยปัจจุบัน
ทางบรษิัทช าระค่าบรกิารอยู่ที่เดือนละประมาณ 400,000 บาท  

ค าถาม : ส าหรบัการซือ้โปรแกรมใหม่ที่เขา้มาทดแทนการใชโ้ปรแกรม Exact เดิมนัน้ ถือเป็นการ
ช าระเงินซือ้โปรแกรมการท างานที่ซ  า้ซอ้น อนัเป็นการใชเ้งินของบรษิัทซือ้โปรแกรมการท างานรูปแบบและลกัษณะที่
มีวิธีการท างานท่ีเหมือนเดิม หรือไม่อย่างไร 

นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า ทางบริษัทไม่ไดม้ี
การใชโ้ปรแกรมซ า้ซอ้นกนัแต่อย่างใด เนื่องจาก บริษัทยงัไม่เคยใชง้านโปรแกรม Exact เลย บริษัทใชโ้ปรแกรมเดิม
มาโดยตลอด และพฒันาปรบัปรุงระบบใหด้ียิ่งขึน้ 

ค าถาม : ในส่วนเรื่องการบนัทึกงบการเงินของบรษิัทตามค าพิพากษาศาลอทุธรณ ์การบนัทึกงบ
การเงินทางบญัชี บริษัทไดบ้นัทึกว่าบริษัท วนัซอฟต ์โซลชูั่น (ประเทศไทย) จ ากัด น้ันเป็นเจา้หนี ้ลกูหนี ้ของบริษัท 
ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิหรือไม่อย่างไรบา้ง 

และในส่วนของค่าใชจ้่ายการซือ้โปรแกรมส าหรบับนัทึกทางบัญชี Exact บรษิัทไดจ้ดัท าบนัทึกลง
ไวใ้นงบการเงินว่าอย่างไรบา้ง  

นายชาญณรงค ์สนธิอชัชรา ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบว่า เมื่อปี 2557 ทาง

บริษัทไดช้ าระค่า License Software ไปเรียบรอ้ยแลว้ ประมาณ 2 ลา้นบาท ซึ่งในปัจจุบนัไดต้ัง้ส ารองทางบญัชีไว้

เรียบรอ้ยแลว้ ดังนั้นทางบัญชีไดร้ายงานงบไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่ในอนาคตถา้บริษัทสามารถเรียกรอ้งไดเ้งินคืนมา

ประมาณ 4 ลา้นบาท จะบนัทึกบญัชีเขา้เป็นรายไดข้องบรษิัทต่อไป 
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ทัง้นี ้นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กล่าวเพิ่มเติมว่า เก่ียวกบัระบบโปรแกรม

ของ Exact ในค าถามขอ้สดุทา้ย เรื่องการบนัทึกบญัชี ขอใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่าการบนัทึกบญัช ีทางบรษิทัไดใ้ชส้ านกั

งานสอบบัญชีที่มาตรฐานสูง มั่นใจไดว้่าการบันทึกบัญชีถูกตอ้ง ไม่มีขอ้ผิดพลาด เพราะถา้ผิดพลาดไปนั้น ทาง

ผู้สอบบัญชีคงไม่อนุญาตให้ผ่านมาหลายปี ส าหรับเรื่องระบบปฏิบัติการทางด้านไอทีต่างๆ โดยส่วนตัวมี

ประสบการณท์างดา้นไอทีพอสมควร และมีนโยบายใหพ้นกังานสามารถท างานท่ีไหนก็ได ้จึงไดต้ิดต่อนกัพฒันาชาว

อินเดียมาเพื่อพฒันาระบบที่ใหพ้นกังานของบริษัทสามารถท างานที่ไหนก็ได ้โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา  

บริษัทไดม้ีการพฒันาระบบปฏิบัติการทางดา้นโลจิสติกสข์องเราเอง ยกเวน้โปรแกรมทางดา้นบญัชีที่จะตอ้งไดร้บั

การยอมรบัจากทางกรมสรรพากร จึงมีความจ าเป็นที่บริษัทตอ้งซือ้ระบบโปรแกรมทางดา้นบญัชีในการปฏิบตัิการ 

ไม่สามารถที่จะพฒันาระบบเองได ้ดงันัน้ จึงขอใหค้วามมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ว่า บริษัทมีผูบ้ริหารทางดา้นไอที ซึ่งไดร้บั 

Microsoft Certificate และใบอนุญาตจากองคก์รไอทีต่างๆ เพราะฉะนัน้ บริษัทเป็นองคก์รที่มีความรูเ้รื่องไอทีสงู ซึ่ง

น าไปสู่การเจรจาและซือ้หุน้ของ CDN ดังกล่าว ดังนั้น การตัดสินใจเรื่องการลงทุนในดา้นไอทีต่างๆ อยู่บนความ

เชี่ยวชาญ ช านาญ และความรอบคอบของผูบ้รหิารแลว้  

จากนั้นประธานฯ  กล่าวว่า เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีความมั่นใจในการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารของบรษิัทมากยิ่งขึน้ จะขอใหน้ายพงษ์เทพ วิชยักลุ และนายกิตติ พวัถาวรสกลุ ไดก้ล่าวถึงผู้

ถือหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน 

นายพงษ์เทพ วิชยักุล กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่า ในปีนีเ้ป็นปีที่ดีเนื่องจากบรษิัทมีธุรกิจที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่หลากหลายเขา้มาเพิ่มเติม คือ CDN  ซึ่งมั่นใจไดว้่าธุรกิจจะเติบโตขึน้

อย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีสนใจของนกัลงทนุรายย่อยและสถาบนั  

นายกิตติ  พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ขอให้ความมั่ นใจกับผู้ถือ

หุ ้นว่า  จากการที่ขายหุ ้น ของบริษัทออกไปนั้น  เพื่อ เ ป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้ามา

ลงทุนบ้าง  และมีการปรับโครงสร้างผู้บริหารเพื่อก้าว ไปสู่การเติบโตในภายภาคหน้าและเพื่อรองรับ

ก า ร เ ข ้า สู ่ธ ุร ก ิจ ดิจ ิต อล  ซึ ่ง เ ป็ น ธุร กิจ ที ่ ไ ม่ส ามารถหลีก เ ลี ่ย ง ไ ด ้ใ นอนาคต  โ ด ย เ ฉพาะหลัง จ าก

สถานการณ์กา รแพร่ร ะบาดของ โควิด -19 หรือช่ว ง การแพร่ร ะบาดของ โควิด -19 ซึ่ง ธุรกิจหลาย

ประเภทได้ร ับผลกระทบทั้ง ในแง่บวกและแง่ลบ ฉะนั้นธุรกิจดิจิตอลจึง เ ป็นเทรนด์ธุรกิจที่ เกิดขึ ้น  ซึ่ง

บริษัทเองได้ปรับตัวโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร ์ค จ ากัด  ด้วยเช่นกัน ทั้งนี ้ ขอให้

ผู้ถือหุ้นติดตามการเปล่ียนแปลงของบริษัทว่าจะมีการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกมากขึ ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่

เพียงธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่ งตอนนี ้เ ป็นธุรกิจที่ มีแนวโน้มจะเติบโตขึ ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 และตอนนี ้ก าลังเติบโตขึ ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะค่าระวางการขนส่งสินค้าก็ไม่มีแนวโน้มที่ จะ  
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ลดลง ในระยะเวลาอนัใกล ้จึงเป็นเรื่องเชิงบวกในธุรกิจโลจิสติกส ์ขนส่งทางทะเล ถา้ NCL เสริมดว้ยธุรกิจดิจิตอลเขา้มา ก็ให้

ลองนึกภาพว่า ระบบโลจิสติกสท์ี่มีระบบดิจิตอลเขา้มาสนบัสนนุจะสามารถเติบโตไดอ้ย่างไร จึงไดฝ้ากเป็นขอ้มลูกบัผูถื้อหุน้ 

สดุทา้ยนี ้ประธานฯ กล่าวว่า จากที่นายพงษ์เทพ วิชยักลุ และ นายกิตติ พวัถาวรสกลุ ไดก้ล่าวให้

ความมั่นใจกบัผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ หวงัว่าผูถื้อหุน้คงจะมีความมั่นใจมากขึน้ จึงขอกล่าวขอบคณุทกุท่านท่ีไดส้สละ

เวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ทั้งนี ้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ 

ขอขอบคณุในความเชื่อมั่น ในความไวว้างใจ และการสนบัสนนุการเติบโตทางธุรกิจอย่างดรเสมอมาจากผูถื้อหุน้ นกั

ลงทุน พนัธมิตรทางการคา้ ลกูคา้ หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั และภาคเอกชน รวมถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ที่

เป็นก าลงัส าคญัในการร่วมสรา้ง เพิ่มคุณค่าในความส าเร็จ การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดีตลอดมา จึงขอขอบคณุทกุ

ท่านมา ณ โอกาสนี ้และหวงัว่าจะไดร้บัการสนบัสนนุเป็นอย่างดีตลอดไป ปิดการประชมุเมื่อเวลา 11.30 น. 

 

 

ลงชื่อ  ………………………….. 
 พลเอก พอพล มณีรนิทร ์

ประธานในที่ประชมุ 
รบัรองรายงานการประชมุ 

 

ลงชื่อ  ………………………………. 
 นางสาวอจัฉราพร โยธา 

เลขานกุารบรษิัท 
ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประขมุ 

 
หมายเหตุ : สรุปจ านวนผูเ้ขา้ประชมุ รวมผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 55 ราย นบั

จ านวนหุน้ทัง้หมดได ้209,904,128 หุน้ คิดเป็นจ านวนหุน้รอ้ยละ 45.0291 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของบรษิัท 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทไีด้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ชื่อ นายพงศพ์นัธ ์       คงก าเหนิด 
Name Mr. Pongpun Kongkumnerd 
อาย ุ(ปี) 61 ปี 
Age (Year)  61 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  /  
กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

ตัง้แต่วนัที่  4 กมุภาพนัธ ์2556  - ปัจจบุนั  (รวม 8 ปี) 
From Date February 4, 2013 – Present   (8 Years) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
Type of director proposed for Independent Director 
Election 
 
วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     พฒันาเศรษฐกจิ 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 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
Year 2015 Course  Thai Institute of Director, Batch No. 204 

ปี 2556  อบรม ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 103 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
Year 2013 Course Thai Institute of Director, Batch No. 103 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2556 –  ปัจจบุนั 
 
 
 

บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง /  
ประธานกรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 

 

34 
 

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

ปี 2557 - 2558 บรษิัท อสมท จ ากดั (มหาชน) รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงิน 
Year 2014 - 2015 MCOT Public Company Limited Chief Financial Officer (CFO) 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
-  ไม่มี / None 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 / Attendance of Meeting in year 2021 
- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท     7/7 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4/4 ครัง้ 

Attendance of Audit Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  5/5 ครัง้ 

Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง    7/7 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ    2/2 ครัง้ 

Attendance of CG Committee Meeting 
- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

Attendance of Annual General Meeting 
- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

Attendance of Extraordinary Meeting 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
- ไดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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 
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ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary 
company  

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไม่ม ี– 
- None - 

        
คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  
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ประวัติโดยสังเขปผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
ชื่อ นายชาญณรงค ์ สนธิอชัชรา  
Name Mr.Channarong Sontiuschara 
อาย ุ(ปี) 42 ปี 
Age (Year)  42 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี – การเงิน 
Position   Director / Executive Committee /  

Risk Management Committee / Vice President Finance, Accounting  
ตัง้แต่วนัที่   12 พฤศจิกายน 2564  - ปัจจบุนั   (รวม 6 เดือน) 

From Date  November 12, 2021 – Present   (6 Months) 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
Type of director proposed for Executive Director 
Election 
 
วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาตร ี สาขา     การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Bachelor Degree Major     Accounting, Thammasat University 
ปรญิญาโท            สาขา      การบญัชี  Swinburne University of Technology 
Master Degree Major        Accounting, Swinburne University of Technology      
  
อบรม / Training 
ปี 2557 - 2561             CPA Australia (Foundation) 
Year 2014 – 2018             CPA Australia (Foundation) 
 
ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2564 – ปัจจบุนั              บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนลโลจิสติกส ์                  กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร ความเสี่ยง /  
                                         จ ากดั (มหาชน)                                                               กรรมการบรหิาร / ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่าย        
                                                                                                                               บญัชี – การเงิน 
Year 2021- Present           NCL International Logistics PCL.                             Director / Executive Committee /  
                                                                                                                               Risk Management Committee /   
                                                                                                                               Vice President Finance, Accounting 
ปี 2565 - ปัจจบุนั               ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั                                             กรรมการบรษิัท 
Year 2022-Present             Cheese Digital Network Co., Ltd.                                Director 
ปี 2562 – 2564               บรษิัท สามารถ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)              AVP Financial 
Year 2019-2021            Samart Corporation PCL.                                             AVP Financial 
ปี 2560 – 2562                บรษิัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั                        Chief Financial Officer 
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Year 2017-2019                 Cheese Digital Network Co., Ltd.                         Chief Financial Officer  
ปี 2559 – 2560                บรษิัท แพลน บี มีเดีย จ ากดั                                 Financial Controller 
Year 2016-2017                 Plan B Media Co., Ltd.                                                 Financial Controller 
ปี 2557 – 2558  A Di Fasio & Co                                                            Senior Auditor 
Year 2014-2016                 A Di Fasio & Co                                                            Senior Auditor 
ปี 2556 – 2557  Melbourne Pub Group Pty                                            Financial and administration 
Year 2013-2014            Melbourne Pub Group Pty                                           Financial and administration 
ปี 2543 -  2551                เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั                                  Assistant Auditor Manager 
Year 2000 - 2008                KPMG Thailand                                              Assistant Auditor Manager 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
ปี 2565 – ปัจจบุนั 
Year 2022-Present    

    ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิรค์ จ ากดั     
    Cheese Digital Network Co., Ltd.                                                                                   

กรรมการบรษิัท 
Director 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีเ่กี่ยวขอ้ง / แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท / Position in the Related Company 
- ไม่มี / None 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์/  
Position in Companies that May Cause the Conflict of Interest to the Company 
- ไม่มี / None  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / Attendance of Meeting in year 2021 
- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    1/7 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   1/7 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร                 2/12 ครัง้ 

Attendance of Board of Management Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา  
Qualification of Director for consideration of the election  
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบับรษิัท/
บรษิัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
- ไดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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? 
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- Being nominated to be a director this time 

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทไีด้รับการเสนอชือ่เพื่อเป็นกรรมการ 
ชื่อ หม่อมราชวงศจ์ิราคม กติิยากร 
Name Mom Rajawong Jirakhom Kitiyakara 
อาย ุ(ปี) 75 ปี 
Age (Year)  75 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง ไม่มี  
Position None 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
Type of director proposed for Independent Director 
Election 
 
วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต Utah State University 
Master Degree Major    in Public Administration, Utah State University 
ปรญิญาตร ี สาขา     นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Bachelor Degree Major    in Laws, Thammasat University 
 
อบรม / Training 
- ไม่มี / No  

ประสบการณก์ารท างาน / Working Experience  
ปี 2547 - 2550             นกัวิชาการพาณิชย ์9 อคัรราชทตู                        กรมส่งเสรมิการส่งอออก กระทรวงพาณิชย ์  
                                   (ฝ่ายการ-พาร ์กระทรวงพาณิชย)์ 
                                    ณ กรุงโตเกียว 
Year 2004-2007        Trade Officer 9 Minister                                 Department of Export Promotion Ministry of   
                                   (Department - Par Ministry of Commerce)     Commerce 
                                    in Tokyo 

 

ปี 2543 – 2547 
 
Year 2000-2004 

อคัรราชทตูที่ปรกึษา (ฝ่ายการพาณิชย)์  
ณ กรุงมะนิลา 
Minister Counsellor (Commercial 
Department) in Manila 

กรมส่งเสรมิการส่งอออก กระทรวงพาณิชย ์
 
Department of Export Promotion Ministry 
of Commerce 

ปี 2542 
 
Year 1999 

อคัรราชทตูที่ปรกึษา (ฝ่ายการพาณิชย)์  
ณ กรุงเตหะราน 
Minister Counsellor (Commercial 
Department) in Tehran 

กรมส่งเสรมิการส่งอออก กระทรวงพาณิชย ์
 
Department of Export Promotion Ministry 
of Commerce 

ปี 2536 (ก.ย.) อคัรราชทตูที่ปรกึษา (ฝ่ายการพาณิชย)์  
ณ กรุงเตหะราน 

ส านกังานปลดั กระทรวงพาณิชย ์
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Year 1993 (Sep)        Minister Counsellor (Commercial 
Department) in Tehran 

Office of the Permanent Secretary, 
Ministry of Commerce 

ปี 2535 (ต.ค.) 
Year 1992 (Oct) 

รกัษาการผูอ้  านวยการกอง บรกิารและเผยแพร ่
Acting Divisional Director service and 
publishing 

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
Department of Intellectual Property 
Ministry of Commerce 

ปี 2535 (พ.ค.) 
Year 1992 (May) 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 7 
Analysis officer Trade Registration 7 

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
Department of Intellectual Property 
Ministry of Commerce 

ปี 2532 
Year 1989 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 7 
Analysis officer Trade Registration 7 

กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
Department of Commercial Registration 
Ministry of Commerce 

ปี 2528 
Year 1985 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 6 
Analysis officer Trade Registration 6 

กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
Department of Commercial Registration 
Ministry of Commerce 

ปี 2525 
Year 1982 

เจา้หนา้ที่วเิคราะหง์าน ทะเบียนการคา้ 5 
Analysis officer Trade Registration 5 

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
Department of Insurance Ministry of 
Commerce 

ปี 2525 
Year 1982 

นกัวิชาการประกนัภยั 5 
Insurance Scholar 5 

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์
Department of Insurance Ministry of 
Commerce 

ปี 2520 – 2523 
 
Year 1977-1980  

ราชเลขานกุารในพระองค ์สานกัราชเลขาธิการ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
His Majesty's secretary Secretariat Crown 
Prince 

ส านกัราชเลขาธิการ 
 
Office of the Royal Secretariat 

ปี 2520 
Year 1977  

นิติกรโท 
Master Lawyer 

ส านกัราชเลขาธิการ 
Office of the Royal Secretariat 

ปี 2519 
Year 1976 

นิติกรตร ี
lawyer 

ส านกัราชเลขาธิการ 
Office of the Royal Secretariat 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None   

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไม่มี / None 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / Attendance of Meeting in year 2021 
- ไม่มี / None 
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คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
- ไดร้บัการเสนอชื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้

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/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย  
Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary 
company  

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ  
Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties 
independently 

- ไม่ม ี– 
- None - 

        
คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  
Dishonest committed an offence against property  

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  
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ข้อบังคับของบริษทัฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันสิน้สดุรอบปี 

บญัชีของบรษิัท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร  

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดหรือผู้ถือหุน้จ านวนไม่นอ้ย

กว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั

ท าหนงัสือ ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้

เรียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) 

เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว  

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ 

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อ

ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์

ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า (3) วนั  

ทัง้นีส้ถานท่ีที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ

ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่

จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้

การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่และ

ในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่า

จะตอ้งครบองคป์ระชมุ  
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ขอ้ 36. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว  

ขอ้ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหถื้อว่าหุน้หนึ่งมีหน่ึงเสียงและผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง

ใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการและมติของที่ประชมุผู้

ถือหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชมุ 

(3) ในกรณีดงัต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  

(ค) การท าแกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้

บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อการแบ่งผลก าไร

ขาดทนุกนั  

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท  

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น  

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

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 38. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี พึงเรียกประชมุมีดงันี ้ 

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  
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(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท  

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร จดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองและการจ่ายเงินปันผล  

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน  

(6) กิจการอื่นๆ 
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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไว ้มายงั

บริษัทภายใน วันที่ 12 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน

รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 

ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท โดยจะส่ง Link ล่วงหนา้ 2 วนัก่อน

วนัประชมุ  

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม ได ้2 วิธี

ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเวปไซต ์หรือ QR Code  

กรณีผู้ถือหุน้ต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยวิธกีำรส่งข้อมูล
ทำง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารที่จัดส่งให้ทาง

ไปรษณีย)์ โดยขอใหท้่านระบุ อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ใหช้ัดเจน ส าหรบัใชใ้นการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกลุ ขอใหผู้้

ถือหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร

ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : management@nclthailand.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: ส านักเลขานุการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

10600 ภายในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 
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กรณีผู้ถือหุน้ต้องกำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยช่องทำงเว็บไซต์
หรือ QR Code 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://ncl.thekoble.com/egm/emeeting/index/1 

 

2. กรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

1. เลขที่บญัชีผูถื้อหลกัทรพัย ์

2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบคุ าน าหนา้) หากผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี  ้

3. นามสกลุ (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหใ้ส่ชื่อนิติบคุคลในช่องนามสกลุ) 

4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

5. แนบไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล)  

6. เลือกยอมรบัเงื่อนไข และยินยอมใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

7. กด “ยืนยนั”  

3. ตรวจสอบชื่อผูถื้อหุน้และจ านวนหุน้ หากถกูตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

1. ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) 

2. Email เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้รว่มประชมุ 

3. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

4. เลือกประเภทการเขา้รว่มประชมุ 

i. เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่าน E-AGM 

ii. มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

iii. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

5. กด “ถดัไป” 

 

 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 

48 
 

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บนัทึกรูปถ่ายผูถื้อหุน้ 

1.1 กดอนญุาตยอมรบัใหเ้ว็บไซตเ์ขา้ถึงกลอ้งถ่ายรูป กดยอมรบั (Allow)  

 

 

 

 

1.2 ถ่ายรูปบตัรประจ าตวัประชาชนเต็มใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทึก” 

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

1.3 ถ่ายรูปผูถื้อหุน้พรอ้มถือบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรูปตวัอย่างที่ปรากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทึก” 

• กรณีที่ตอ้งการถ่ายอีกครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 

1.4 กด “ถดัไป” 

1.5 ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

1.6 กด “เสรจ็สิน้” 

กรณี มอบฉนัทะใหบ้คุคลทั่วไปเขา้รว่มประชมุ ผ่าน E-AGM 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. บนัทึกขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

a. ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 

b. ชื่อ-นามสกลุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 

c. แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 

d. แนบไฟลห์นงัสือมอบฉนัทะที่มีการกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

e. กด “ถดัไป” 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

5. กด “เสรจ็สิน้” 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
  สิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 

49 
 

กรณี มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ 

1. บนัทึกรูปถ่ายขอ้มลูผูถื้อหุน้ (เหมือนกรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ท่ีกรอกขอ้มลูและลงลายมือครบถว้น 

3. กด “ถดัไป”  

4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกลุ และจ านวนหุน้อีกครัง้ 

กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วนัที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวนัที่ 20 

เมษายน 2565 หรือจนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็ (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนัน้ 

(ในกรณีเป็นนิติบคุคล)   

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่าน

จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชมุ และคู่มือการเขา้ใช้

งานระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั

ไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศทัพม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 

4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชมุผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=us.zoom.videomeetings 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อ

ถึงเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน

ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

*** กำรประชุม E-AGM นี้จะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนที่กำร
ประชุมในรูปแบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 

กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบ

ฉันทะท่านอื่นเขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือ

มอบฉนัทะ (เอกสารแนบที่ 7) โดยระบผุูร้บัมอบฉนัทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บรษิัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบ ใหบ้รษิัท ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์: management@nclthailand.com  

• ทางไปรษณีย:์ ส านกัเลขานุการบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  56/9-10 ซอย

สมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 ภายใน 

วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่

ท่านไดร้ะบุมาในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ
ดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มประทับตรา

ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• ทางอีเมล ์: management@nclthailand.com  

• ทางไปรษณีย:์ ส านกัเลขานกุารบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 56/9-10 

ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

ภายใน วนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 

 
กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ อตุสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัท หรือเกี่ยวขอ้งกับ
วำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• อีเมล ์: management@nclthailand.com  

• โทรศพัท ์: 02-473-7300 ต่อ 300 

• ทางไปรษณีย ์: ส านกัเลขานกุารบรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 56/9-10 

ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 

ภายในวนัองัคารท่ี 12 เมษายน 2565 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง

ตนเอง หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้า่นสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจากที่

สนทนาเสรจ็ทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคูม่ือการเขา้รว่มประชมุที่ถกูจดัสง่ไปยงัอีเมล์

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 
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ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ

เลขานกุารบรษิัทเพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถูกตอ้งและครบถ้วนแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศัพทท์ี่ระบุไวใ้น         

E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระของ  
ตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดมี 
รายละเอียดดงันี:้-  

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ดว้ย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ ผูม้ีอ  านาจ 
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันที่ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่  ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา            
คู่ สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี  ก่อนวันที่ไดร้ับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั หรือให้
กูย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่น ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ คู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบ ลา้นขึน้ไป แลว้แต่
จ านวนใดจะต่่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค่านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  
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(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม 
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฏหมายหรือที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้  
ที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็น  
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้
เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ  อย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ 
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ   
ชื่อ พลเรือเอก สรุพงษ์ อ านรรฆสรเดช 
Name Adm. Surapong Amnucksoradeja   
อาย ุ(ปี) 65 ปี 
Age (Year)  65 years 
ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี / ประธานกรรมการบรหิารความ
เส่ียง / กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

Position Independent Director / Director / Audit Committee /  
 Corporate Government Committee / Chairman of Risk  
 Management Committee / Nomination and Remuneration Committee 
ตัง้แต่วนัที่  16 สิงหาคม 2564  - ปัจจบุนั    (รวม 8 เดือน) 
From Date August 16, 2021 – Present     (8 Months) 

 
วุฒิการศึกษา / Education 
ปรญิญาโท สาขา     รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 
Master Degree Major    in Public Administration, Burapha University 
ปรญิญาตร ี สาขา     วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยับรูพา 
Bachelor Degree Major    Mechanical Engineering, Burapha University  
 
อบรม / Training 
- ไม่มี / No 

ประสบการณก์ารท างาน (ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง) / Working Experience (In the last 5 Years) 
ปี 2564 – ปัจจบุนั 
 
Year 2021-Present 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
Audit Committee / 
Independent Director 

บรษิัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
NCL International Logistics PCL. 

ปี 2559 
 
Year 2016 

รองผูบ้ญัชาการกองเรือ
ยทุธการ 
Deputy Commander of 
the Naval Fleet 

กองเรือยทุธการ กองทพัเรือ 
 
Naval Operations Squadron 

ปี 2559 
 
Year 2016 

ผูแ้ทน ทร. ตรวจรบัและทดสอบ Factory Acceptance Test เครือ่งยนต ์HVAT เรือหลวง 
ประจวบคีรีขนัธ ์ประเทศสิงคโปร ์ 
Representative of the Royal Thai Navy inspecting and testing Factory Acceptance Test 
HVAT engine, HTMS Prachuap Khiri Khan Singapore 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 
- ไม่มี / None 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่  (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) / Position in the others company (Non listed companies) 
- ไม่มี / None 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / Attendance of Meeting in year 2021 
- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท     2/7 ครัง้ 

Attendance of Board of Director Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    1/4 ครัง้ 

Attendance of Audit Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/5 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง    2/7 ครัง้ 

Attendance of Risk Committee Meeting 
- การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   1/2 ครัง้ 

Attendance of CG Committee Meeting 
- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้                  1/1 ครัง้ 

Attendance of Extraordinary Meeting 
 
คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือกบั
บรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทยอ่ย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
- ไม่มี - 

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? 
- None - 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
Relationship   

คุณสมบัติ 
Qualification 

1. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย  
      Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary    
      company  

- ไม่ม ี– 
- None -  

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

- ไม่ม ี– 
- None -  
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3. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย
Professional service provider e.g. auditors or legal consultants

- ไม่ม ี–

- None –
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ

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

- - ไมม่ ี-

- None -

คุณสมบัตติ้องห้าม  
Forbidden Qualifications 

คุณสมบัติ 
Qualification 

1.ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ
Dishonest committed an offence against property

- ไม่ม ี–

- None -
2.ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา
Background of illegal conduct during the past 10 years

- ไม่ม ี–

- None -
3.ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
Enter into any transaction which may cause conflict of interest against the company during the year.

- ไม่ม ี–

- None -
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ประวัติโดยสังเขปกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะ 

ชื่อ พนัเอกหญิง รศ.ดร. ชญัญาพทัธ ์ วิพฒันานนัทกลุ 

Name Colonel Assoc. Prof. Dr. Chanyapat Wiphatthanananthakul 

อาย ุ(ปี) 42 ปี 

Age (Year)  42 years 

ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ /  

 กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการพิจารณาสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

Position Independent Director / Director / Audit Committee /  

 Risk Management Committee / Nomination and Remuneration Committee 

 Chairman of Corporate Governance Committee 

ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม 2562  - ปัจจบุนั     (รวม 3 ปี) 

From Date March 1, 2019 – Present     (3 Years) 

 

วุฒิการศึกษา / Education 

ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

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

ปรญิญาโท สาขา     การจดัการ University of Surrey, สหราชอาณาจกัร 

Master Degree Major    Management, University of Surrey, United Kingdom 

ปรญิญาตร ี สาขา     วิทยาศาสตรช์วีการแพทย ์วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

อบรม / Training 

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

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

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

Thai Institute of Director (IOD) 
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ปี 2564                 หลกัสตูรบรหิารระดบัสงูเชิงบรูณาการทางการแพทย ์(บสพ.) วิทยาลยัาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ ์ 

รุน่ท่ี 2 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

Year 2021 Course    Advanced Integrated Medicine Administration (CDC), Chulaporn International College of        

Medicine, No. 2, Thammasat University 

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

ปี 2562 –  ปัจจบุนั บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการพิจารณาสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

Year 2019 – Present 
 
 
 
ปี 2562 – ปัจจบุนั  
 
Year 2019 – Present 

NCL International Logistics PCL. 
 
 
 
กองวชิากฎหมายและสงัคมศาสตร ์ 
โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
Department of Law and Social Sciences 
Chulachomklao Royal Military Academy 

Independent Director / Director / Audit Committee / 
Risk Management Committee / Nomination and 
Remuneration Committee / Chairman of Corporate 
Governance Committee 
รองผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารยส่์วนการศกึษา 
 
Associate Professor teacher of education 

ปี 2561 – ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ รองผูอ้  านวยการหลกัสตูรการบรหิารระดบัสงูเชิงบรูณา
การทางการแพทย ์

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

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษิัท 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 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น / Position in the other listed companies 

- ไม่มี / None  

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

ปี 2559 – ปัจจบุนั บรษิัท เดอะบอสแครเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั กรรมการ 
Year 2016 – Present The Boss Care Center Company Limited Director 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 / Attendance of Meeting in year 2021 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท                            7/7 ครัง้ 
Attendance of Board of Director Meeting 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                                        4/4 ครัง้ 
Attendance of Audit Committee Meeting 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน            5/5 ครัง้ 
Attendance of Nomination and Remuneration Committee Meeting 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง                           6/6 ครัง้ 
Attendance of Risk Committee Meeting 

- การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี             2/2 ครัง้ 
Attendance of CG Committee Meeting 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้               1/1 ครัง้ 
Attendance of Annual General Meeting 

- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้                            1/1 ครัง้ 
Attendance of Extraordinary Meeting 

คุณสมบัตเิพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพจิารณา  
Qualification of Independent Director for consideration of the election  
การมีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กบัวาระการประชมุในครัง้นีห้รือไม่เชน่ในวาระเลือกตัง้กรรมการ หรือวาระอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรือกบับรษิัท/บรษิัทใหญ่/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
- ไม่มี - 

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? 
- None - 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Relationship   

      

1. เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย  
      Relationship with the family of the executive or major shareholders of company or subsidiary   
      company  

- ไม่มี – 
- None -  

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

- ไม่มี – 
- None -  
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3. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย  
       Professional service provider e.g. auditors or legal consultants  

- ไม่มี – 
- None -  

4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ  
       Significant business relationship which may prevent the candidate from performing the duties  
       independently  

- ไม่มี – 
- None -  

      

คุณสมบัตติ้องห้าม  

Forbidden Qualifications  

คุณสมบัติ 

Qualification 

1. ประวตัิการกระท าความผิดอาญา ในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ  

       Dishonest committed an offence against property  

- ไม่มี – 

- None -  

2. ประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา  

       Background of illegal conduct during the past 10 years  

- ไม่มี – 

- None -  

3. ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทางประโยชนก์บับรษิัทในรอบปี ท่ีผ่านมา  

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

       year. 

- ไม่มี – 

- None -  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy Form A 
 

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

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

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาติ............................................................................. 
 I/We Nationality   
 อยู่บา้นเลขท่ี........................ ถนน...................................................... ต าบล/แขวง........................................................................  
 Address Road Tambol / Khwaeng 
 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  
 Amphur / Khet  Province   Postal Code 
 (2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด ( มหำชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

 หุน้สามญั........................................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 Ordinary share                                          shares and have the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ...................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................... เสียง 
 preference share shares and have the right to vote equal to votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6) 
 
       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
   ชื่อ พลเรือเอกสรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช  อาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 298 หมู่ 8 ต าบล เกาะขนนุ อ าเภอ พนมสารคาม จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

  Name Adm. Surapong  Amnucksoradeja Age 65 Years, Residing at 298 Moo.8 Tambol Koh Khanun  Amphur Phanom Sarakham Province   
  Chachoengsao 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
   ชื่อ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ42 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.  ชื่อ .................................................................................................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 
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 2.  ชื่อ .................................................................................................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  
 
 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี           
20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล    
โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 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 2022 on 
Wednesday April 20, 2022 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. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
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 ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                                       ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 
หมายเหต:ุ ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียด ชัดเจน ตำยตัว) 

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

 

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

 
 (1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาติ............................................................................. 

 I/We Nationality 
 อยู่บา้นเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
 being a shareholder of  NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

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

3) ขอมอบฉันทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6)  
 
       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
   ชื่อ พลเรือเอกสรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช  อาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 298 หมู่ 8 ต าบล เกาะขนนุ อ าเภอ พนมสารคาม จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

  Name Adm. Surapong  Amnucksoradeja Age 65 Years, Residing at 298 Moo.8 Tambol Koh Khanun  Amphur Phanom Sarakham Province   
  Chachoengsao 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
   ชื่อ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ42 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.  ชื่อ .................................................................................................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 
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 2.  ชื่อ .................................................................................................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  
 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี           
20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล    
โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 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 2022 on 
Wednesday April 20, 2022 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 
 Agenda Item 1  To Consider and Adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022  

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2564 
 Agenda Item 2  To Acknowledge the overall performance of the Company’s business operations for the year 2021 
 

  วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี  
    สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
  Agenda Item 3 To Consider and Approve the statements of financial position and statements of comprehensive income                                       

as of 31 December 2021 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระท่ี  4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 
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 2021 

 



  หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 

 

66 
 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 

 
วำระท่ี 5        พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

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

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 6          พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2565 
 Agenda Item 6 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2022 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 7          พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
 Agenda Item 7 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2022 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 8          พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item 8 To Consider Other Matters (if any) 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
The votes in each agenda by the proxy did not be in line with that specified in this proxy shall not be deemed to be the votes performed by 
myself/ourselves in the position of shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ  ใหถ้ือเสมือนว่า
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 ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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. 
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ใบประจ ำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

  ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน  8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ 
หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
  For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Wednesday April 20, 2022  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. 
 
 
   
  วำระท่ี  …………………. เร่ือง.............................................................................................................................. 
  Agenda Item Matter  

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
 

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

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

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Favor Against Abstain 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบทีใ่ช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy Form C 
 

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

 
 (1)  ขา้พเจา้…………………………………………………………………….. สญัชาติ............................................................................. 

 I/We Nationality 
 อยู่บา้นเลขท่ี........................      ถนน......................................................       ต าบล/แขวง........................................................................  

 Address Road Tambol / Khwaeng 

 อ าเภอ / เขต................................................. จงัหวดั...................................................... รหสัไปรษณีย.์..........................................  

 Amphur / Khet  Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
 being a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................. เสียง  ดงันี ้
 holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 

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

3) ขอมอบฉันทะให ้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6) 
  Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s independent Director of which details as in Enclosure 6)  

       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
   ชื่อ พลเรือเอกสรุพงษ ์ อ านรรฆสรเดช  อาย ุ65 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 298 หมู่ 8 ต าบล เกาะขนนุ อ าเภอ พนมสารคาม จงัหวดั ฉะเชิงเทรา 

  Name Adm. Surapong  Amnucksoradeja Age 65 Years, Residing at 298 Moo.8 Tambol Koh Khanun  Amphur Phanom Sarakham Province   
  Chachoengsao 

 
       กรรมการอิสระ (Company’s Independent Director) 
   ชื่อ นางสาวชญัญาพทัธ ์วิพฒันานนัทกลุ  อาย ุ42 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.  ชื่อ .................................................................................................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 
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 2.  ชื่อ .................................................................................................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  
 

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี           
20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล    
โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 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 2022 on 
Wednesday April 20, 2022 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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
  วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2565 
 Agenda Item 1  To Consider and Adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022  

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 
      วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในรอบปี 2564 
 Agenda Item 2  To Acknowledge the overall performance of the Company’s business operations for the year 2021 
 

  วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจ ำปี  
    สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
  Agenda Item 3 To Consider and Approve the statements of financial position and statements of comprehensive income                                       

as of 31 December 2021 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

  วำระท่ี  4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 
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 2021 
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  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

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

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 6          พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2565 
 Agenda Item 6 To Consider and Approve the Director’s remuneration for the year 2022 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 7          พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
 Agenda Item 7 To Consider and Approve the appointment of the auditor and to fix the remuneration for the year 2022 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
 

วำระท่ี 8          พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda Item 8 To Consider Other Matters (if any) 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
   Agreed Disagreed Abstained 
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(7) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
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. 

(8) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ  ใหถ้ือเสมือนว่า
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 ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                      ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
 

 ลงนาม/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                     ( ...............................................................) 
หมายเหต/ุRemarks 
 

1.  ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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 ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ 
  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. 
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ใบประจ ำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด( มหำชน ) 
The proxy is granted by a shareholder of NCL International Logistics Public Company Limited 
 

  ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เวลาลงทะเบียน  8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ 
หอ้งประชุม ส านักงานใหญ่ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
แขวงบคุคโล เขตธนบรุี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
  For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Wednesday April 20, 2022  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. 
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ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 (........................................................) 
  วนัท่ี/Date…………………………….. 
 
 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 (........................................................) 
   วนัท่ี/Date…………………………….. 
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